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RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de Nefrologia Pediátrica do Processo
Seletivo para Residência Médica – 2019.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: O manguito escolhido deve ser o de letra A, deve envolver toda a circunferência do braço, cobrindo
pelo menos 2/3 do comprimento.

(1,0 ponto)
▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Pressão arterial elevada.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Aferir em 6 meses e orientar intervenções no estilo de vida (atividade física e alimentação).

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Devem ser solicitados os seguintes exames: 

na urina de 24 horas: cálcio, creatinina, ácido úrico, fósforo, magnésio, citrato, sódio, potássio, cloro e oxa-
lato.

no sangue: ureia, creatinina e gasometria venosa.
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Como cálculo tem menos que 5 mm a conduta deve ser expectante. Manter hidratação e medica-
mentos analgésicos.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: 

a) O método de escolha é a punção suprapúbica.

b) Qualquer número encontrado.
(1,0 ponto) 

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: 

a) Uretrocistografia miccional retrógrada. O aluno deve descrever que não o contraste chega a pelve
renal com leve dilatação do ureter, descrever a bexiga e uretra como normais.
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b) Refluxo vesico ureteral grau II a direita.
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Criança com Sobrepeso.

Mudança de hábitos alimentares, dieta e exercícios físicos.
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Síndrome nefrótica  lesões mínimas.
(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  Bacteriúria assintomática – não iniciar antibiótico, não é necessário repetir o exame.

(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2018.


