
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

UROLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 
 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 
básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 
quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 
senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 
que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 
até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 
02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 
(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 
cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 
Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 
que possuem uma posição ideológica definida. 

 
03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 
do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 
 
(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 
(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  
(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 
(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  
(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 
 
04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 
por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 
 
(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 
(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 
(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 
(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 
(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 
05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 
pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 
(A) explicação; adição; finalidade. 
(B) adição; contraste; explicação. 
(C) comparação; contraste; causa. 
(D) contraste; contraste; causa. 
(E) contraste; contraste; explicação. 

 
06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  
 
“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 
(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 
(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 
(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 
(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 
(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 

 
 
07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 
 
(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 
(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 
(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 
(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 
(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 
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08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 
que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 
opção CORRETA quanto ao uso da crase. 
 
(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 
(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 
(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 
(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 
(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 
09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 
 

(A) Conativa.       (B)   Emotiva.     (C)   Metalinguística.           (D)   Referencial.      (E)  Fática. 
 
10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 
 

(A) tempo.       (B)   modo.       (C)   negação.          (D)   dúvida.  (E)  lugar. 
 
 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 
(A) Atenção integral de saúde   
(B) Atenção básica de saúde 
(C) Atenção integralizada de saúde 
(D) Atenção primitiva de saúde 
(E) )  Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 
(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 
(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 
(C) A estratégia Saúde da Família. 
(D) Pacto de Gestão. 
(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 
13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

 
(A) Conselho Deliberativo de Saúde   
(B) Comissão Colegiada de Saúde 
(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 
(D) Conselho de Saúde 
(E) )  Comissão de Diretos Humanos 

 
14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 
saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 
(A) Estratégia Saúde da Família   
(B) Pacto pela Saúde    
(C) Política Nacional de Medicamento  
(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 
composto por: 

 
(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 
(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 
(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 
(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 
(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 
16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 
nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 
(A) Atuação Primária de Saúde 
(B) Vigilância em Saúde   
(C) Rede de Saúde 
(D) Diretrizes do Controle de Doenças 
(E) Educação para Saúde 

 
17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 
para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 
(A) Programa de Atenção Básica  
(B) Programa Saúde Unificada   
(C) Programa de Saúde Pública 
(D) Sistema Unificado de Saúde 
(E) Estratégia da Saúde da Família 

 
18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 
(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 
(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 
(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 
(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 
(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 
19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 
dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 
(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990.   
(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 
(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 
(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 
20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 
qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 
(A) Educação popular em saúde.    
(B) Instrumento de gestão em saúde.   
(C) Educação em saúde. 
(D) Determinação social de saúde. 
(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Urologista 

6 | P á g i n a  

 

 
 
21. Paciente masculino, 28 anos de idade, com uma massa testicular unilateral, confirmada a ultrassonografia 

escrotal como uma massa intraparenquimatosa, hipoecoica e homogênea. Teve os marcadores tumorais 
dosados no pré-operatório, não sendo identificada a presença de alfafetoproteina e fração beta da gonadotrofina 
coriônica (beta-HCG). A tomografia de abdomen e tórax estadiou a doença em IIA. Baseado nesta situação 
clínica de um provável tumor germinativo de testículo, o grupo mais provável e a melhor proposta terapêutica 
são: 

 
(A) tumor germinativo de testículo do tipo não seminomatoso; orquiectomia inguinal mais radioterapia. 
(B) tumor germinativo de testículo do tipo não seminomatoso; orquiectomia escrotal mais radioterapia. 
(C) tumor germinativo do testículo do tipo seminomatoso; orquiectomia inguinal mais radioterapia. 
(D) tumor germinativo do testículo do tipo seminomatoso; orquiectomia escrotal mais quimioterapia. 
(E) tumor germinativo do testículo do tipo seminomatoso; orquiectomia inguinal. 

 
 
22. Sobre tumores germinativos de testículo, escolha a opção CORRETA. 
 

(A) Massa residual retroperitoneal em tomografia de abdomen maior que 3 cm após orquiectomia e 
quimioterapia em seminoma estádio III não necessita ser ressecada, pois geralmente trata-se linfonodos 
inflamatórios. 

(B) A enzima desidronegase láctica (DHL) é um importante marcador tumoral, e sua elevação está relacionada 
aos tumores não seminomatosos. 

(C) A disseminação dos tumores germinativos de testículo se fazem preferencialmente para os linfonodos 
inguinais profundos e linfonodos pélvicos. 

(D) Na investigação diagnóstica de tumor de testículo, a biópsia testicular via escrotal deve ser realizada 
naqueles pacientes nos quais há elevação de nenhum dos marcadores tumorais.  

(E) Origem extragonodal do tumor primário, marcadores tumorais muito elevados e presença de metástases 
não pulmonares são fatores independentes de pior prognóstico nos tumores germinativos de testículo. 

 
23. Paciente, 59 anos, masculino, assintomático, com PSA total de 5,6ng/ml, ao toque retal com uma próstata lisa, 

fibroadenomatosa e pesando 20g, realizou uma biópsia de próstata com 12 fragmentos. O resultado da biópsia 
foi adenocarcinoma acinar usual em 2 fragmentos da base à direita e 1 fragmento do ápice à direita. Baseado 
nestas informações, escolha a opção que reflete o estadiamento TNM deste paciente. 

 
(A) T1b.           (B)  T2a.           (C)  T1c.             (D)  T2b.            (E)  T2c. 

 
24. Paciente 58 anos de idade, masculino, assintomático e hígido, refere fazer avaliação para câncer de próstata 

irregularmente e, na última consulta, há 2 anos, não apresentou alterações aos exames físico e laboratoriais. 
Vem para consulta com um PSA total de 2 meses atrás com valor de 5,4ng/ml e traz laudo de uma biópsia de 
próstata, realizada há 2 meses, com 12 fragmentos com achado de prostatite crônica em 4 fragmentos à direita e 
esquerda e atípia prostática em 2 fragmentos do lobo direito. Nesta consulta atual, o PSA total, recente, é de 
5,5ng/ml e, ao toque retal, observa-se uma próstata de 30g, fibroadenomatosa e sem nódulos. Baseado nestas 
informações, escolha a melhor conduta a ser proposta ao paciente. 

 
(A) Como na biópsia anterior demonstra o achado de prostatite crônica, o paciente deverá tomar 28 dias de 

antibiótico e dosar um novo PSA total e livre ao término do uso do antibiótico. 
(B) Devido à presença de atipia prostática, este paciente deverá realizar uma nova biópsia de prostáta.  
(C) Como o paciente está assintomático, observa-se uma estabilidade do valor do PSA total e a biópsia de 

próstata evidenciou principalmente o achado de prostatite crônica; este paciente deverá realizar seguimento 
com dosagem sérica do PSA de 6 em 6 meses e toque retal anual.  

(D) Como o PSA total deste paciente encontra-se entre 4 e 10ng/ml, deve-se solicitar o PSA total e livre e se a 
relação destes for maior que 18%, deve-se manter seguimento anual.  

(E) Deve-se esclarecer ao paciente que, como ele está assintomático, o toque retal sugere uma leve hiperplasia 
prostática, sem nódulos, e a biópsia não demonstrou malignidade; o paciente deverá realizar seguimento 
anual. 

 
25. Paciente masculino, 61 anos, comerciante, assintomático, hígido com bom status performance, durante exame 

de rotina apresentou PSA total de 7,2 ng/ml e, ao toque retal, uma próstata de 20g, com um nódulo em ápice do 
lobo direito. Realizou biópsia de próstata com 12 fragmentos, tendo 5 fragmentos acometidos, em ambos os 
lobos, em mais de 50%, com Gleason 4+3. Após complementar estadiamento com tomografia e cintilografia 
óssea, o paciente foi estadiado como T3aN0M0. Baseado nestes dados, escolha a melhor opção para tratamento 
do paciente nesta fase da doença. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(A) Hormonioterapia. 
(B) Braquiterapia. 
(C) Radioterapia externa mais hormonioterapia adjuvante. 
(D) Radioterapia externa mais quimioterapia sistêmica. 
(E) Prostatectomia radical mais quimioterapia sistêmica. 

 
26. Paciente hígido, 64 anos, realizou ressecção transuretral (RTU) de uma lesão vesical de 4cm há 3 anos, com 

anatomopatológico demonstrando ser um carcinoma de células transicionais T1, de baixo grau e sem 
acometimento da camada muscular da bexiga. O tratamento foi complementado com instilação intravesical de 
BCG por 18 meses. Atualmente, o paciente apresenta 3 lesões vesicais, duas medindo 2 cm e a terceira 5cm. 
Realizada nova RTU vesical, não foi possível a ressecção completa da lesão maior e anatomopatologico 
demonstrou carcinoma de células transicionais, T2, de alto grau. Baseado nos dados acima, selecione abaixo a 
melhor conduta a ser adotada. 

 
(A) Nova ressecção (RTU) da lesão vesical residual e complementar com novo ciclo de instilação vesical de 

BCG. 
(B) Nova ressecção (RTU) da lesão vesical residual. 
(C) Radioterapia pélvica. 
(D) Cistectomia radical, linfadenectomia pélvica e derivação urinária. 
(E) Quimioterapia adjuvante. 

 
27. Os carcinomas transicionais de bexiga, em sua maioria, apresentam-se como lesões localizadas e restritas a 

bexiga ao diagnóstico. São fatores de risco para sua progressão: 
 

(A) grau de diferenciação celular, dimensão da lesão, estágio da doença, número de lesões presentes. 
(B) grau de diferenciação celular, idade do paciente, número de lesões presentes, tabagismo. 
(C) presença de carcinoma in situ, tabagismo, número de lesões, hereditariedade. 
(D) alterações do gene p53, ploidia celular, idade do paciente, grau de diferenciação celular. 
(E) tabagismo, hereditariedade, idade do paciente, presença de carcinoma in situ. 

 
28. Paciente feminina, 26 anos, casada, arquiteta, vem apresentando dores abdominais em hipocôndrio direito, 

tendo realizado uma ultrassonografia de abdomen total que identificou colecistopatia calculosa e achado de uma 
lesão no polo superior do rim esquerdo, medindo 4,5 cm de diâmetro, hiperecoica. Realizou uma tomografia 
computadorizada de abdomen que confirmou a lesão, mensurando-a em 5 cm de diâmetro e com coeficiente de 
atenuação de - 40 UH. Baseado nestas informações, escolha o possível diagnóstico desta lesão renal e a 
conduta a ser adotada.  

 
(A) Carcinoma de células renais; nefrectomia parcial. 
(B) Oncocitoma; embolização seletiva. 
(C) Angiomiolipoma; nefrectomia parcial.  
(D) Oncocitoma; nefrectomia radical. 
(E) Angiomiolipoma; conduta expectante.  

 
29. No carcinoma de células renais, são considerados fatores prognósticos: 
 

(A) idade, presença de trombo tumoral venoso, estadiamento e presença de degeneração sarcomatosa. 
(B) estadiamento, presença de degeneração sarcomatosa, tamanho tumoral e invasão microvascular intramural. 
(C) presença de trombo tumoral venoso, grau celular, invasão microvascular intramural e estadiamento. 
(D) invasão microvascular intramural, idade, presença de degeneração sarcomatosa e tamanho tumoral. 
(E) estadiamento, presença de degeneração sarcomatosa, presença de trombo tumoral venoso e invasão 

microvascular intramural. 
 
30. Paciente 58 anos, masculino, portador de neoplasia de pênis confirmada por biópsia de lesão, apresentava uma 

lesão vegetante em glande peniana de aproximadamente 3 cm de diâmetro, com odor fétido e dois linfonodos 
palpáveis em região inguinal direita. Foi submetido à amputação parcial do pênis com margem de segurança de 
1,5cm e prescrito antibiótico por 4 semanas. Paciente retorna após 60 dias, com boa cicatrização do pênis, 
ausência de linfonodos inguinais palpáveis e anatomopatológico relatando carcinoma epidermoide de pênis, 
invadindo corpo cavernoso, com margens livres. Baseado nestas informações, escolha a melhor conduta a ser 
sugerida a este paciente: 

 
(A) Amputação total do pênis. 
(B) Seguimento clínico do paciente. 
(C) Linfadenectomia inguinal bilateral. 
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(D) Biópsia de linfonodo sentinela inguinal à direita. 
(E) Quimioterapia sistêmica. 

 
31. O tumor de pênis é um tumor que pode ser evitado com medidas higiênicas e o estado do Piauí destaca-se como 

uma área endêmica no Brasil. Sobre os fatores que pioram o prognóstico dos pacientes portadores de tumor de 
pênis, escolha a opção CORRETA. 

 
(A) Associação com fimose, estádio da doença, tumores maiores que 2 cm, invasão vascular e/ou linfática. 
(B) Presença de condiloma de Buschke-Loewentein, associação com fimose, estádio da doença e invasão 

vascular e/ou linfática. 
(C) Grau de invasão local do tumor, volume tumoral, invasão linfática e/ou vascular, grau de diferenciação 

celular do tumor. 
(D) Presença de condiloma de Buschke-Loewentein, presença de linfonodos acometidos, idade do paciente e 

invasão microvascular.  
(E) Idade, associação com fimose, estádio da doença e volume tumoral. 

 
32. Paciente de 57 anos de idade, hígido, referindo sintomas do trato urinário inferior, prejudicando o sono e o 

trabalho do mesmo. O PSA dosado é de 3 ng/ml, ao toque retal, apresenta uma próstata de 40g, 
fibroadenomatosa e lisa. A ultrassonografia da próstata via abdominal relata um volume prostático de 45 g, com 
resíduo pós-miccional moderado e bexiga de parede espessada. A avaliação urodinâmica demonstrou uma 
bexiga com capacidade vesical de 300ml, com complacência vesical um pouco reduzida, e na fase fluxo/pressão, 
observa-se um fluxo urinário máximo de 8 ml/s, com uma pressão detrusora de abertura de 82cmH2O e no fluxo 
máximo de 75 cmH2O. O paciente havia feito uso de alfa-bloqueador por 6 meses há 1 ano, com melhora, porém 
devido a recorrência dos sintomas, foi introduzido novamente o alfabloqueador e agora refere um resultado 
insatisfatório da medicação. Baseado nestas informações, escolha a melhor conduta a ser proposta ao paciente 
acima.  

 
(A) Prostatectomia aberta. 
(B) Suspender o alfa-bloqueador e iniciar um inibidor da 5-alfa-redutase. 
(C) Ressecção transuretral da próstata. 
(D) Prostatectomia radical. 
(E) Associar o alfabloqueador a um inibidor da 5-alfa-redutase. 

 
33. Na hiperplasia prostática benigna, a manifestação dos sintomas é um processo dinâmico que pode ser 

decorrente de um ou diversos componentes. Analise as afirmações abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) O aumento do volume da próstata consequentemente promove um aumento da resistência da uretra e uma 
maior resistência ao fluxo urinário.  

(B) O aumento da atividade dos receptores alfa-adrenérgicos predominantes no estroma prostático leva a um 
aumento da resistência uretral. 

(C) A obstrução prostática pode promover alterações vesicais e uma delas é o surgimento de trabeculações 
decorrentes da redução do colágeno no detrusor.  

(D) A diminuição da contratilidade detrusora e da complacência vesical são sinais iniciais na avaliação 
urodinâmica decorrentes da obstrução infravesical. 

(E) Os sintomas de obstrução infravesical são decorrentes do aumento do volume prostático e da falência do 
detrusor vesical.  

 
34. Criança de 7 anos de idade acordou referindo dor de forte intensidade em testículo direito, tendo feito uso de 

analgésico oral com pouca melhora e dor persistente há 8 horas. Mãe relata que a criança é ativa e ontem 
brincou com os amigos e foi dormir sem referir dor. Ao exame físico, observam-se intensa dor, leve edema em 
hemiescroto direito, com testículo direito posicionado mais alto no escroto e reflexo cremastérico ausente. 
Baseado nas informações acima e na suspeita diagnóstica, escolha a melhor conduta a ser adotada. 

 
(A) Repouso, analgesia e antibiótico oral. 
(B) Exploração cirúrgica do testículo direito.  
(C) Realização de uma ultrassonografia de bolsa testicular, devido à possível orquiepididimite. 
(D) Exploração cirúrgica do testículo direito e orquidopexia do testículo esquerdo. 
(E) Analgésico e anti-inflamatório venoso. 
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35. Sobre lesão de uretra, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) Na fratura de pênis promovida durante o intercurso sexual, além da lesão da albugínea dos corpos 
cavernosos, pode ocorrer lesão uretral, sendo acometida principalmente a uretra membranosa.  

(B) Nas fraturas de pelve, principalmente por acidente automobilístico, é comum a associação com lesão de 
uretra, acometendo principalmente o segmento da uretra membranosa. 

(C) A lesão da uretra bulbar é comumente associada à fratura de pelve. 
(D) A lesão do colo vesical é o segmento mais lesado durante a instrumentação uretral com catéteres, sondas e 

bainhas de cistoscópio. 
(E) As lesões de uretra anterior geralmente estão associadas à fratura do arcabouço ósseo pélvico.  

 
36. Paciente 42 anos, masculino, é trazido pelo SAMU à urgência médica com história de queda de andaime, altura 

de 7 metros, há 30 minutos. Na admissão, o paciente referia dor lombar e abdominal e encontrava-se hipotenso. 
Realizada a reposição de volume com boa resposta e estabilização do paciente, ele é encaminhado à tomografia 
computadorizada (TC) de abdomen com contraste que evidenciou lesão em polo inferior do rim direito com 
extravasamento de contraste perirrenal e moderado hematoma perirrenal. Duas horas após a TC, o paciente 
apresenta nova instabilidade hemodinâmica e é encaminhado ao centro cirúrgico, o qual é estabilizado 
hemodinamicamente ao início da cirurgia. Analise as proposições abaixo quanto ao grau da lesão renal (AAST) e 
conduta a ser proposta e escolha a opção CORRETA. 

 
(A) Por se tratar de uma lesão renal grau 3, deve-se realizar nefrectomia total. 
(B) Por se tratar de uma lesão grau 2, deve-se realizar sutura do parênquima renal. 
(C) Por se tratar de uma lesão grau 3, deve-se realizar sutura do sistema coletor e parenquima renal. 
(D) Por se tratar de uma lesão grau 4, deve-se realizar sutura do sistema coletor e do parênquima renal. 
(E) Por se tratar de uma lesão grau 5, deve-se realizar nefrectomia total. 

 
37. Paciente masculino,1 ano e 4 meses de vida, nascido com 36 semanas, assintomático, encaminhado ao 

consultório do urologista para avaliar hemibolsa escrotal esquerda vazia. Ao exame físico, criança apresenta-se 
com boa curva de crescimento e peso, dentro do percentil inferior para idade, com testículo direito em 
hemiescroto direito e sem anormalidades e testículo esquerdo palpável no canal inguinal, proximal ao anel 
inguinal interno, aparentemente com bom volume. Analise as assertativas abaixo e escolha a melhor conduta a 
ser adotada. 

 
(A) Ultrassonografia inguinal e de bolsa testicular para avaliar os testículos e acompanhar possível descida até 

os 3 anos de idade. 
(B) Orquidopexia à esquerda e fixação do testículo direito neste momento. 
(C) Orquidopexia à esquerda neste momento. 
(D) Aguardar possível descida espontânea até os 3 anos de idade. 
(E) Ultrassonografia inguinal e de bolsa testicular para avaliar os testículos e orquiectomia a esquerda neste 

momento.  
 
38. Distúrbios no desenvolvimento embriológico do trato urinário podem levar a presença de anomalias renais, que 

podem ser de número, ascenção, fusão e outras. Avalie as afirmativas abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) No rim em ferradura, a ascenção dos rins é prejudicada pela artéria mesentérica superior. 
(B) O ureter que drena o rim ectópico cruzado insere-se na bexiga no lado que seria a posição correta do rim, 

ou seja, contralateral ao rim cruzado.  
(C) No rim em ferradura, por não ocorrer uma adequada rotação dos rins durante sua ascenção, a pelve renal 

apresenta-se posterior e os cálices anteriorizados.  
(D) A posição mais baixa do rim em ferradura, nível de L3-L4, diminui a pressão de drenagem urinária e 

consequentemente observa-se a associação mais frequente com hidronefrose e formação de cálculo 
urinário nesta anomalia. 

(E) Na agenesia renal unilateral durante o exame físico do homem, pode-se observar a ausência do ducto 
deferente e testículo homolateral devido à mesma formação embriológica.  

 
39. Sobre disfunções miccionais neurogênicas, analise as afirmativas abaixo e selecione a opção CORRETA.  
 

(A) A disreflexia autonômica é uma síndrome que pode estar presente em paciente lesado medular, com lesões 
acima de T11, e manifesta-se por cefaleia, sudorese, vasodilatação cutânea e facial. 

(B) Na lesão de medula suprassacral, devido à interrupção dos sinais nervosos originados na ponte cerebelar, 
pode ocorrer dissinergia vesico-esfincteriana, o que proporciona lesões mais severas ao trato urinário. 

(C) Pacientes que sofreram acidente vascular cerebral podem apresentar hiperratividade detrusora, muitas 
vezes decorrentes da impossibilidade da região sacral de inibir as contrações detrusoras da bexiga. 
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(D) Nos pacientes portadores de doença de Parkinson, os sintomas do trato urinário inferior geralmente são 
decorrentes de uma dissinergia vesico-esfincteriana. 

(E) Pacientes portadores de diabetes de longa data podem desenvolver bexiga neurogênica e, na avaliação 
urodinâmica, o principal achado é arreflexia detrusora.  

 
40. Sobre disfunções miccionais não neurogênicas e fisiologia do controle miccional, analise as proposições abaixo e 

escolha a opção CORRETA. 
 

(A) A avaliação urodinâmica é necessária para o diagnóstico de bexiga hiperrativa idiopática.  
(B) A hipertrofia do detrusor vesical, decorrente de condições como obstrução infravesical por exemplo, 

apresentam menor sensibilidade à acetilcolina e consequentemente hipotonia da musculatura detrusora. 
(C) O controle da micção no adulto se dá de forma consciente e voluntária e sofre influência do sistema 

parassimpático, onde o simpático promove reflexos de contenção urinária e o parassimpático estimula a 
atividade detrusora da bexiga. 

(D) O diagnóstico de bexiga hiperrativa idiopática geralmente é associado ao de infecção urinária. 
(E) A toxina botulínica é uma opção terapêutica eficaz e  duradoura na bexiga hiperrativa, porém com risco de 

retenção urinária definitva. 
 
41. Os cálculos urinários podem ser constituídos a partir de diversas substâncias. Sobre a patogênese dos cálculos 

urinários, analise as proposições abaixo e marque a opção CORRETA. 
 

(A) Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica com técnica de bypass jejunoileal são potenciais formadores de 
cálculos urinários de oxalato de cálcio. 

(B) A hipercalciúria idiopática familiar é uma das principais causas para formação de cálculo urinário, sendo o 
mais comum o fosfato de cálcio. 

(C) As placas de Randall presentes no interstício ureteral é um ponto frequente para formação de cálculo 
urinário. 

(D) O citrato é um inibidor da formação de cálculos de estruvita, reduzindo sua precipitação, agregação e 
crescimento. 

(E) Os cálculos de brushita têm, em sua composição, o fosfato de cálcio. 
 
42. Na litíase urinária, a formação e recorrência da formação dos cálculos são frequentes. Alguns pacientes 

apresentam doenças associadas e outras apresentam predisposição genética ou outros eventos diversos como 
causa. Analise as proposições abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
(A) A doença sarcaidose está associada a uma maior reabsorção de ácido úrico no trato gastrointestinal e 

consequentemente uma maior predisposição à formação de cálculos de ácido úrico. 
(B) A baixa ingestão de cálcio na dieta provoca maior absorção intestinal de oxalato, promovendo a formação 

de cálculos de oxalato. 
(C) O hiperparatireoidismo é caracterizado por uma hipercalcemia secundária a maior absorção tubular renal de 

cálcio, levando à formação de cálculos de cistina.  
(D) Os cálculos de ácido úrico presentes nos pacientes com gota, têm sua formação determinada apenas pela 

determinação genética que predispõe a gota.  
(E) A infecção urinária é um dos fatores que predispõe a formação de cálculo urinário, em que a urease 

hidroliza a ureia em amônia, promovendo um pH urinário baixo e assim favorecendo a formação do cálculo. 
 
43. Sobre o tratamento do cálculo renal, analise as proposições abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) Um dos fatores que influenciam o resultado da litotripsia extracorpórea (LECO) é a composição dos 
cálculos, onde cálculos de cistina, brushita e ácido úrico são mais frágeis à fragmentação. 

(B) No rim em ferradura, não há contraindicação para LECO e apresenta altas taxas de stone-free. 
(C) A perfuração do cólon, durante a nefrolitotripsia percutânea, é uma das complicações e nas perfurações 

retroperitoneais com paciente estável a conduta deve ser cateter ureteral duplo J, nefrostomia mobilizada 
para o interior do cólon e antibiótico de largo espectro.  

(D) A litotripsia extracorpórea (LECO) é um procedimento seguro e com baixa taxa de complicação, devendo ser 
evitada somente em casos de gestação e coagulopatias.  

(E) A cirurgia aberta (litotomia) para tratamento de cálculo renal é uma técnica que não é mais indicada, pois é 
suprida pela nefrolitotripsia percutânea ou litotripsia extracorporea. 
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44. Paciente portador de cálculo renal em cálice inferior medindo 1,5 cm e com densidade de 1160 UH. Foi 
submetido à segunda sessão de litotripsia extracorpórea sem fragmentação do cálculo. Escolha a melhor 
conduta a ser adotada: 

 
(A) Repetir a litotripsia extracorpórea. 
(B) Nefrolitotomia anatrófica. 
(C) Nefrolitotprisa percutânea. 
(D) Citrato de potássio e aguardar pela diluição do cálculo. 
(E) Ureterorrenolitotripsia semirrígida. 

 
45. Sobre a epidemiologia e patogênese das infecções urinárias, analise as opções abaixo e escolha a opção 

CORRETA. 
 

(A) Em gestantes, crianças até 2 anos de idade e idosos, há uma proporcionalidade da sintomatologia da 
infecção a gravidade da mesma. 

(B) Toda infecção urinária em crianças, independentemente da idade, devem ser investigadas com exame 
uretrocistografia miccional e/ou urografia excretora, devido ao risco de anomalias do trato urinário 
associada. 

(C) As adesinas fimbriais ou Pili graduam a aderência da bactéria aos receptores das células uroepiliteliais e 
apresentam uma importância na virulência da infecção bacteriana do trato urinário.  

(D) A presença de bacteriúria assintomática é comum em paciente que realizam autocateterismo vesical, 
devendo ser investigada e tratada rotineiramente.  

(E) A infecção urinária (ITU) pode resultar da invasão de vários agressores, como bactérias, fungos, entre 
outros, tendo a Escherichia coli uma bactéria gram-positiva, a mais prevalente causa de ITU.   

 
46. Sobre as infecções urinárias, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) Com o surgimento de novas drogas, como as quinolonas por exemplo, tornou-se possível o tratamento das 
pielonefrites com duração mais curta, como 3 a 5 dias.  

(B) O tratamento da bacteriúria assintomática deve sempre ser realizado pelo risco de pielonefrite. 
(C) No paciente diabético, a glicosúria inibe a fagocitose e aumenta a aderência bacteriana, sendo comum neste 

grupo de pacientes a infecção urinária por Klebsiella. 
(D) O sulfametoxazol associado ao trimetopim é a droga de escolha para tratamento de infecção urinária em 

gestantes.  
(E) O esquema de antibioticoterapia por três dias deve ser evitado no tratamento das cistites bacterianas. 

 
47. O fator masculino na infertilidade do casal tem a mesma importância do feminino, daí a importância de também 

avaliar o homem. Analise as afirmativas abaixo sobre a infertilidade masculina e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) A varicocele subclínica é uma das principais causas de infertilidade masculina. 
(B) O uso de drogas, como maconha e cocaína, não interferem na espermatogênese, mas promovem a 

infertilidade pelo desenvolvimento de disfunção erétil. 
(C) Na análise do espermograma, um pH ácido sugere infecção do esperma. 
(D) O diabetes promove alterações na espermatogeneses, sendo uma importante causa de infertilidade 

masculina. 
(E) A avaliação genética deve ser indicada em indivíduos com oligospermia moderada, azoospermia ou em 

casais com abortamentos de repetição.  
 
48. Sobre a investigação diagnóstica da infertilidade masculina, analise as afirmativas abaixo e selecione a opção 

CORRETA. 
 

(A) Volume seminal abaixo de 1ml, sem perda do ejaculado, sugere falha da espermatogênese.  
(B) A escolha do tipo de tratamento de reprodução assistida a ser oferecido ao casal depende exclusivamente 

de fatores femininos, sem interferência de fatores relacionados ao espermatozoide. 
(C) Pacientes portadores de azoospermia obstrutiva após vasectomia e sem sucesso na reversão devem ser 

encaminhados aos bancos de esperma.  
(D) A avaliação do paciente com suspeita de infertilidade  masculina deve-se basear em uma única amostra 

seminal com intervalo de abstinência de 7 a 10 dias.  
(E) Pacientes portadores de ausência congênita bilateral dos vasos deferentes devem ser investigados para 

fibrose cística. 
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49. A autoinjeção intracaverosa de drogas vasoativas é uma opção eficaz no tratamento da disfunção sexual. A 
associação de substâncias na injeção intracavernosa tem o objetivo de aumentar os índices de sucesso e reduzir 
os efeitos colaterais de cada droga. Atualmente, a associação mais conhecida é o TRIMIX que é constituída das 
seguintes substâncias:  

 
(A) prostaglandina, iodenafila, fentolamina. 
(B) hialuronidase, fentolamina, prostaglandina. 
(C) iodenafila, hialuronidase, fentolamina. 
(D) prostaglandina, fentolamina, papaverina. 
(E) papaverina, prostaglandina, iodenafila. 

 
50. Sobre disfunção erétil, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção CORRETA. 
 

(A) A principal causa de disfunção erétil orgânica é a diabetes. 
(B) A doença de Peyronie é uma das causas de disfunção erétil tratadas cirurgicamente, e o ideal é que 

tratamento cirúrgico seja realizado nos primeiros 6 meses da doença.  
(C) Nos pacientes lesados medulares, não se observa a presença de ereção peniana. 
(D) A inibição da fosfodiesterase tipo 5 acarreta uma aumento no tempo de ação relaxadora nos corpos 

cavernosos, por haver um acúmulo de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) no sinusóide cavernoso.  
(E) O sistema parassimpático promove a detumescência peniana e o simpático é responsável pelo estado de 

tumescência peniana. 

 
 
 


