COREME

Campo Largo, 14 de março de 2022.
A Banca Examinadora divulga o gabarito oficial das
especialidades médicas que realizaram a segunda fase do terceiro
processo seletivo 2022.

GABARITO CAPACITAÇÃO EM CIRURGIA GERAL –
1- Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória,
primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico,
encaminhar urgentemente ao hospital
2- Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor,
se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da
ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade
competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe
multidisciplinar e acompanhamento psicológico.
3Linfogranuloma venereo e Chlamydia trachomatis
4Realizar colposcopia e biópsia dirigida
5Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite
química, pneumoperitonio.
6Medidas higieno dietéticas, restrição ao uso do papel
higiênico, banho de assento com água morna, laxativos, pomadas
e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios,
administração de drogas vasoativas-diosmina.
7Placenta prévia e ultrassonografia transvaginal
8Síndrome HELLP, hemograma, enzimas hepáticas e
plaquetas
9Endometriose
10Perfuração uterina, internamento, coleta de exames
laboratoriais, ecografia abdominal e plano cirúrgico na
confirmação da lesão.
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GABARITO CIRURGIA TORÁCICA
1-FC entre 100 e 120 bpm, PA normal, FR entre 20 e 30 e perda
volêmica entre 750 e 1500ml.
2-Reposição volêmica com cristaloide e tipagem sanguínea.
3-Trata-se de uma neoplasia cística benigna do pâncreas com
baixo índice de malignização e cujo tratamento deve ser
conservador e com exames seriados.
4-Neste caso, o paciente flutua nível de consciência, a ausculta
pulmonar exibe estertores difusos e existe a ausência de pulso
periférico palpável.
5-No T2a o tumor é maior que 3 centímetros porem é menor que
5 centímetros
GABARITO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –
1. Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória,
primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico,
encaminhar urgentemente ao hospital
2. Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor,
se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da
ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade
competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe
multidisciplinar e acompanhamento psicológico.
3. Linfogranuloma venereo e Chlamydia trachomatis
4. Realizar colposcopia e biópsia dirigida
5. Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química,
pneumoperitonio.
6. Medidas higieno dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico,
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banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e
supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios,
administração de drogas vasoativas-diosmina.
7. Placenta prévia e ultrassonografia transvaginal
8. Síndrome HELLP, hemograma, enzimas hepáticas e plaquetas
9. Endometriose
10. Perfuração uterina, internamento, coleta de exames
laboratoriais, ecografia abdominal e plano cirúrgico na
confirmação da lesão.

GABARITO NEUROCIRURGIA
1.1.- A pupila de Argyll Robertson é caracterizada por uma pupila
que não responde a exposição a luz, entretanto se contrai quando
foca em um objeto próximo ocorre uma brusca constrição.
1.2. Patologia: sífilis.
2.1. O paciente apresenta uma paralisia evidente, porém não
desfigurante, é capaz de fechar o olho, porém com grande
esforço. O desvio da rima labial é evidente e muitas vezes
acompanhado de espasmos.
2.2. Paralisia de Bell
Excluir neurinoma do acústico
2.3. Corticosteróides, antivirais, colírio, pomada oftálmica e
tampão noturno, fisioterapia.
2.4. Audiometria e Ressonância magnética
3 – Sim, existe a necessidade do preenchimento da DO em todas
as situações que configuram natimorto, pautado no tempo
gestacional, no peso e no comprimento do feto.
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4.1. Descolamento prematuro de placenta.
4.2. Manutenção do estado volêmico, transfusão sanguínea,
monitorização da condição materna e avaliação da condição fetal.
5.1. Déficit de membros superiores mais acentuada que em
membros inferiores.
5.2. ASIA é uma abreviatura do American Spinal Injury
Association, e o tipo C indica a existência de presença de
atividade motora voluntaria, mas com força motora menor que 3.
6.1. Lesão axonal difusa
6.2. A curva que relaciona volume intracraniano em expansão e
pressão intracraniana, sendo que a deterioração neurológica
ocorre quando existe inflexão abrupta da curva, tendo os
mecanismos fisiopatológicos de complacência exauridos.
7.1. Isquemia mesentérica aguda
7.2. Angiografia mesentérica ou angiotomografia abdominal.
7.3. Laparotomia exploradora
8.1. Baixa idade gestacional, baixo peso ao nascer, menor que
1000gramas, sexo masculino, intubação orotraqueal e síndrome
do desconforto respiratório.
8.2. O corpo caloso é uma estrutura composta por fibras nervosas
e cuja função é a conexão de ambos os hemisférios.
A agenesia do corpo caloso é a sua ausência parcial ou completa,
podendo muitas vezes ser assintomática, assim como determinar
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e paralisia
cerebral.
8.3. É uma anomalia da clivagem do lobo frontal, no qual este não
realiza a sua divisão, tendo a fusão do corno anterior dos
ventrículos e ausência do septo pelúcido e disgenesias do corpo
caloso e da face.
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8.4. Indometacina e acetazolamida.
9.1. Esclerose múltipla
9.2. Critérios de McDonald
9.3. Deficiência de vitamina B12, neuro sífilis e HIV
9.4. B- Interferon, Glatirâmer, Teriflonomida
10.1. Acidente vascular encefálico isquêmico
10.2. Significa que tem 5 áreas cerebrais acometidas na
classificação de Aspects.
10.3. Hematoma subdural
10.4. Significa que houve transformação hemorrágica com
petéquias de forma confluente

GABARITO ORTOPEDIA
1- Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória,
primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico,
encaminhar urgentemente ao hospital
2- Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor,
se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da
ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade
competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe
multidisciplinar e acompanhamento psicológico.
3- Linfogranuloma venereo e Chlamydia trachomatis
4- Realizar colposcopia e biópsia dirigida
5- Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química,
pneumoperitonio.
6- Medidas higieno dietéticas, restrição ao uso do papel
higiênico, banho de assento com água morna, laxativos, pomadas
e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios,
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administração de drogas vasoativas-diosmina.
7- Fratura de Colles. Tratamento conservador.
8- T7 e Ressonância Magnética de Coluna
9- Supra espinhal, infra espinhal, subescapular e redondo
menor.
10- Cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial e
colateral lateral. Ressonância Magnética do joelho
GABARITO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM –
1-Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória,
primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico,
encaminhar urgentemente ao hospital
2-Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor, se
indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da
ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade
competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe
multidisciplinar e acompanhamento psicológico.
3-Linfogranuloma venéreo e Chlamydia trachomatis
4-Realizar colposcopia e biópsia dirigida
5-Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química,
pneumoperitonio.
6-Medidas higieno dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico,
banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e
supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios,
administração de drogas vasoativas-diosmina.
7-Fratura de Colles. Tratamento conservador.
8- Hidrocele. Ultrassonografia.
9- Supra espinhal, infra espinhal, subescapular e redondo menor.
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10. Hematoma subdural. Lesão Axonal Difusa.

