
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  UURROOLLOOGGIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  



CONCURSO PÚBLICO 

 2

  
LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  
  

11. Considerando os tumores de testículo na infância, é incorreto afirmar. 
 
A) Teratoma maduro é o segundo tumor mais freqüente; geralmente apresenta curso clínico benigno e pode ser tratado 

cirurgicamente com enucleação. 
B) Tumor do seio endodérmico ocorre mais freqüentemente abaixo de dois anos de idade. 
C) Os níveis de AFP (alfafetoproteína) estão sempre elevados na presença do tumor do seio endodérmico. 
D) Gonadoblastoma são os tumores mais comuns encontrados em associação com estado de intersexo. 
E) Os tumores malignos tendem a ser localizados (estádio I) em, até, 50% dos casos. 
 
12. Em relação ao tumor de pênis, é correto afirmar. 
 
A) A presença de infiltração vascular em material de biópsia não é fator de mau prognóstico. 
B) A infiltração neoplásica de linfonodos pélvicos define mau prognóstico, sendo o tratamento cirúrgico, para estes casos, 

polêmico, apresentando baixos índices de cura. 
C) Apresenta metástases viscerais em torno de 30%, predominando nos pulmões, no fígado e nos ossos. 
D) Como a balanite xerótica obliterante, o líquen plano, também, é considerado lesão pré-maligna. 
E) Pode estar associado ao HPV (papiloma vírus humano), especialmente os subtipos 26 e 28.  
 
13. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O uso de medicamentos, como propanolol e metotrexato, trauma peniano e instrumentação uretral podem dar origem à 

enfermidade de Peyronie. 
B) Raramente, o priapismo não-isquêmico é idiopático e, freqüentemente, está associado a trauma peniano ou perineal com 

laceração das artérias cavernosas.    
C) O dano arterial parece ser a causa principal de disfunção erétil pós-radioterapia externa para câncer da próstata. 
D) O Staphylococcus aureus é o agente etiológico mais freqüente nas infecções cirúrgicas, decorrentes do implante de prótese 

peniana.  
E) A cirurgia venosa do pênis é um procedimento indicado nos casos de disfunção erétil em jovens que apresentam escape 

venoso congênito ou traumático. 
 
14. Assinale a alternativa correta. 
 
A) A tomogragrafia computadorizada da próstata evidencia linfonodomegalia em 20% dos casos de câncer com PSA <20ng/ml 

independente do escore de Gleason. 
B) Para os pacientes portadores de câncer de próstata localizado, assintomático e PSA <20ng/ml, a cintilografia óssea está 

formalmente indicada. 
C) No estadiamento do câncer da próstata, a ultra-sonografia transretal apresenta baixa eficácia. 
D) Atualmente, para investigação diagnóstica do câncer da próstata, deve ser utilizado o ponto de corte do PSA=2,5ng/ml, 

especialmente para pacientes idosos. 
E) O PSA (antígeno específico prostático) tem valor preditivo positivo de 60% a 75%. 
   
15. Para o diagnóstico do câncer superficial de bexiga, deve-se considerar que 
 
A) biópsias de mucosa vesical normal estão indicadas na presença de tumores sésseis. 
B) biópsias de uretra prostática devem ser realizadas na presença de tumores papilíferos. 
C) a cistoscopia deve ser evitada, uma vez que o exame de ultra-sonografia apresenta sensibilidade satisfatória até em tumores 

com  três centímetros de diâmetro. 
D) a citologia urinária deve ser evitada devido a sua baixa especificidade. 
E) o marcador tumoral BTA, devido a sua baixa especificidade e alta sensibilidade, não deve ser utilizado rotineiramente, na 

prática clínica. 
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16. Considerando que a tuberculose geniturinária é geralmente causada por reativação de um foco pulmonar, pode-se 

afirmar que 
 
A) sua disseminação é essencialmente linfática e compromete, preferencialmente, o epidídimo. 
B) a urografia excretora ainda permanece como o exame “padrão-ouro” na investigação por imagem, nos casos de tuberculose 

renal. 
C) a radiografia do tórax pode evidenciar o foco pulmonar primário em 25% dos casos. 
D) quando acomete a bexiga, as alterações inflamatórias mais precoces têm início no colo vesical. 
E) quarenta por cento dos pacientes com tuberculose pulmonar desenvolvem a tuberculose geniturinária. 
 
17. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Retenção urinária aguda pode surgir em 2% a 10% dos pacientes portadores de hiperplasia prostática. 
B) A epididimite aguda bacteriana é a causa de escroto agudo mais freqüente no adulto. 
C) Apesar da especificidade e sensibilidade elevadas, a cintilografia do escroto vem diminuindo sua indicação na investigação 

diagnóstica do escroto agudo através da ultra-sonografia  associada ao Doppler. 
D) No traumatismo renal, a presença de extravasamento urinário é uma indicação formal para exploração cirúrgica devido as 

suas complicações tardias. 
E) No traumatismo uretral, a severidade do sangramento não tem relação direta com o grau da lesão. 
 
18. Sendo muito freqüente na prática clínica o atendimento aos pacientes assintomáticos parceiros de mulheres 

portadoras de HPV (papilomavírus humano), não se deve recomendar os procedimentos abaixo, exceto. 
 
A) Peniscopia. 
B) Peniscopia com biópsia de lesões aceto-brancas.  
C) Captura híbrida com o intuito de detectar HPV subclínico e estabelecer o seu tratamento. 
D) Uretroscopia em caso de peniscopia negativa. 
E) Liberação para as relações sexuais, inclusive, sem preservativo, para os casos em que as lesões demoram a ser erradicadas. 
 
19. Do ponto de vista ético e da legislação profissional, o urologista, ao realizar uma vasectomia, deve estar condizente 

com todas as observações mencionadas abaixo, exceto. 
 
A) A solicitação tácita ou expressa do paciente e da sua companheira, independente da idade destes e do número de filhos, não 

são subsídios legais que justifiquem o ato cirúrgico. 
B) A vasectomia pode ser realizada sem notificação à autoridade sanitária.  
C) A vasectomia só deve ser realizada em instituições cadastradas pelas secretarias de saúde estaduais ou municipais. 
D) O paciente só deve submeter-se à vasectomia após 60 dias da sua manifestação, período no qual teve acesso ao serviço de 

regulação de fertilidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar. 
E) Obrigatoriedade do registro em prontuário médico da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, 

após informações sobre os riscos da cirurgia, os possíveis efeitos colaterais, a dificuldade de reversão e as opções de 
contracepção existentes. 

 
20. O urologista age de acordo com as normas éticas e profissionais, quando 
 
A) notifica às autoridades sanitárias os casos de pacientes portadores de sorologia positiva para AIDS, mesmo sem 

apresentarem um quadro clínico instalado. 
B) participa de anúncios de empresas comerciais de qualquer natureza, valendo-se de sua profissão.  
C) obtém vantagens pessoais, posicionando-se contrário a movimentos legítimos da categoria médica. 
D) se recusa a atestar o óbito de pacientes seus, mesmo que os conheça bem como a sua doença, ou ainda, que exista uma clara 

correlação entre o diagnóstico e a forma da morte, algum tempo após a consulta ou tratamento. 
E) emite atestado médico que não esteja condicionado à sua especialidade.  
 
21. Em relação à ocorrência de disreflexia autonômica, durante a realização de um estudo urodinâmico, é correto 

afirmar que 
 
A) é uma condição clínica grave que pode ocorrer em pacientes com lesões neurológicas localizadas em região lombo-sacral. 
B) se caracteriza por hipertensão grave e mal-estar, devendo o seu controle ser realizado através de imediata lavagem vesical, 

com soro fisiológico gelado. 
C) devido à gravidade do problema, o tratamento deve ser imediato com esvaziamento da bexiga e uso de nifedipina sublingual 
D) é uma condição de pouca gravidade e não requer a interrupção do estudo urodinâmico, apenas, a administração de 

diazepínicos. 
E) é uma complicação rara e ocorre apenas em pacientes portadores da doença de Parkinson. 
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22. O uso de segmentos do trato digestivo é freqüente na reconstrução do trato urinário, particularmente nas cirurgias 

de substituição e ampliação vesical. Com relação ao uso de segmentos do trato digestivo, é correto afirmar que 
 
A) o estômago apresenta como vantagens sobre o intestino a menor produção de muco, a menor permeabilidade à urina e a 

proteção contra a síndrome hematúria-disúria. 
B) dentre os segmentos intestinais, o jejuno é o mais empregado e, devido a sua mobilidade, permite a realização de cirurgias 

de ampliação e substituição vesical. 
C) a utilização do cólon é preferida por alguns autores, entretanto é o segmento intestinal que apresenta a maior incidência de 

obstrução intestinal como complicação pós-operatória. 
D) a utilização do íleo tanto em casos de substituição como em casos de ampliação tem como provável complicação 

metabólica a acidose metabólica hiperclorêmica. 
E) a formação de cálculos é uma complicação tardia, descrita no uso de segmentos intestinais, sendo, na sua maioria, 

compostos de oxalato de cálcio. 
 
23. Criança de seis meses de idade vem ao urologista para avaliação de criptorquidia. Ao exame físico, encontra-se 

bolsa escrotal vazia bilateralmente e, após manobras de palpação, define-se que se trata de testículos impalpáveis 
bilaterais. Qual a melhor conduta para o caso? 

 
A) A conduta inicial é a definição da existência dos testículos e, para isso, a tomografia computadorizada (TC) é o método de 

escolha que apresenta uma acurácia superior a 90%. 
B) A conduta inicial é expectante devido à baixa idade da criança. Os pais devem ser esclarecidos, e a criança, reavaliada aos 

dois anos de idade. 
C) O tratamento para os casos bilaterais é a cirurgia imediata através da técnica aberta, devido ao risco de perda bilateral dos 

testículos. 
D) O tratamento ideal para testículos não-palpáveis é a laparoscopia, devendo-se, em casos bilaterais, realizar biópsia 

sistemática das gônadas. 
E) A conduta inicial é definir se se trata de anorquia bilateral ou criptorquidia, podendo ser indicado um teste de estímulo com 

gonadotrofina coriônica (hCG), sendo a laparoscopia o tratamento de escolha para testículos não-palpáveis.  
 
24. Qual das técnicas de correção cirúrgica da varicocele possui o índice de recorrência mais alto? 
 
A) A ligação retroperitoneal. 
B) A ligação laparoscópica.  D) A ligação inguinal não-microcirúrgica. 
C) A ligação microcirúrgica.  E) A embolização radiográfica. 
 
25. Um paciente azoospérmico tem anosmia, testículos atróficos bilaterais e baixos níveis de testosterona e LH sérico. 

Qual é o melhor tratamento para infertilidade deste paciente? 
 
A) Gonadotrofina. B) Testosterona. C) Antiestrogênicos. D) Bromocriptina. E) Cabergolina. 
 
26. O câncer que ocorre na derivação urinária com intestino é mais provável de acontecer nas(os) 
 
A) ureterosigmoidostomias. 
B) ampliações vesicais com íleo.  D) condutos ileais. 
C) condutos colônicos.  E) ampliações vesicais com estômago. 
 
27. Com relação às complicações cirúrgicas no transplante renal, podemos afirmar que 
 
A) o tratamento de escolha para as linfoceles, independente do seu tamanho, é a marsupialização para o peritônio. 
B) as complicações vasculares são de baixa incidência, sendo a trombose, estenose e aneurisma as principais. Quando ocorrem, 

geralmente determinam a necessidade de reoperação e confecção de nova anastomose vascular. 
C) A complicação caracterizada clinicamente por dor, abaulamento no local do enxerto e hipotensão é a rotura renal. 
D) A complicação caracterizada pela tríade hidronefrose, oligoanúria e edema de membro inferior homolateral é a trombose 

arterial do enxerto. 
E) A fístula urinária é complicação tardia do transplante renal, e o achado mais freqüente é a necrose do ureter. 
 
28. Qual a chance de um paciente com diagnóstico de cisto renal Bosniak IIF ter um tumor de rim? 
 
A) 5%. B) 20%. C) 40%. D) 60%. E) 80%. 
 
29. Paciente de 54 anos, em exame de rotina, recebeu o diagnóstico de um tumor de 2,5 cm no rim esquerdo com 

características de um angiomiolipoma. Qual a conduta? 
 
A) Biópsia percutânea para confirmação do diagnóstico. 
B) Observação.  D) Nefrectomia parcial. 
C) Enucleação da lesão.  E) Nefrectomia radical. 



CONCURSO PÚBLICO 

 7

 
30. Qual o tumor renal mais comum em pacientes com diagnóstico de rim em ferradura? 
 
A) Carcinoma de células claras. 
B) Carcinoma papilífero.  D) Carcinoma de pelve renal. 
C) Carcinoma cromófobo.  E) Oncocitoma. 
 
31. Paciente de 65 anos apresentou-se para o urologista com queixa de uma tumoração sólida em testículo direito. Qual 

o diagnóstico mais provável? 
 
A) Seminoma clássico. 
B) Seminoma espermatocítico.  D) Tumor de Leydig. 
C) Tumor não seminomatoso.  E) Teratoma maduro. 
 
32. Paciente de 35 anos com diagnóstico de seminoma puro em testículo esquerdo estádio IIc foi tratado com 

orquiectomia radical + quimioterapia. No controle pós-operatório, apresentou uma lesão residual no retroperitônio 
medindo 2,0 cm. Qual a conduta? 

 
A) Biópsia percutânea. 
B) Observação.  D) Ressecção da lesão. 
C) Radioterapia no retroperitônio.  E) Linfadenectomia retroperitoneal extensa. 
 
33. Paciente de 28 anos, assintomático, consulta o urologista apresentando um resultado de uma ultra-sonografia de 

bolsa escrotal, mostrando microcalcificações difusas no testículo direito. Qual a conduta? 
 
 
A) Biópsia testicular 
B) Observação.  D) Orquiectomia parcial direita. 
C) Radioterapia testicular.  E) Orquiectomia radical direita. 
 
34. A etiologia bacteriana mais comum da pielonefrite xantogranulomatosa é 
 
A) E. Coli. 
B) Pseudomonas.  E) Staphylococcus Aureus. 
C) Klebsiella.  D) Proteus Mirabilis.  
 
35. Um homem com 47 anos possui um histórico de 5 anos de dor/desconforto perineal e suprapúbico e sintomas de 

micção obstrutiva que não responderam a várias séries de antibióticos, alfa-bloqueadores, antiinflamatórios e 
fitoterapia. Ao toque, a próstata está sensível, e a amostra de urina, após massagem prostática, estava estéril 
(cultura negativa), mostrando 20 leucócitos/campo. O valor do PSA era de 1,2 ng/ml. Qual a melhor conduta a 
seguir? 

 
A) Incisão do colo vesical. 
B) Terapia térmica de microondas transuretral.  D) Biópsia prostática. 
C) Ultra-sonografia transretal.  E) Estudo urodinâmico ou videourodinâmica. 
 
36. Um homem com 52 anos e diagnóstico inicial de prostatite aguda bacteriana permanece com picos febris, apesar da 

cateterização suprapúbica e de 36 horas de tratamento com antibióticos intravenosos de amplo espectro. A ultra-
sonografia transretal confirma um grande abscesso prostático. Qual a melhor conduta para o caso? 

 
A) Drenagem transperineal. 
B) Drenagem transretal.  D) Aspiração percutânea com agulha. 
C) Drenagem transuretral.  E) Aspiração transretal com agulha. 
 
37. Sobre a pressão de perda de Valsalva (VLPP), assinale a alternativa verdadeira. 
 
A) Uma uretra posicionada normalmente e funcionante pode ter perda devido ao esforço. 
B) Uma baixa VLPP significa que a incontinência pro esforço é a única causa da incontinência. 
C) Existe boa correlação entre a VLPP e a pressão de fechamento uretral máxima. 
D) A VLPP é a maior pressão abdominal que causa perda urinária durante o exame. 
E) A VLPP é a menor pressão abdominal que causa perda urinária durante o exame. 
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38. Com relação aos conhecimentos de embriologia do trato urinário e genital, podemos afirmar que 
 
A) os pronefros surgem a partir do 28º dia e vão dar origem aos metanefros que serão os rins definitivos. 
B) a ascensão dos rins formados inicialmente na região sacral ocorre entre a 6ª e a 9ª semanas de gestação, e esta ascensão não 

tem um mecanismo precisamente determinado. 
C) a produção de urina pelos rins se inicia no terceiro trimestre da gestação, e, nessa época, a urina fetal é responsável por 

grande parte do líquido amniótico. 
D) os derivados mesonéfricos dos ductos de Wolff nos meninos são os testículos, os epidídimos e as vesículas seminais. 
E) o pênis é considerado embriologicamente de origem mista, pois a uretra tem origem ectodérmica, e o restante do pênis, 

endodérmica. 
 
39. Nos casos de ectopia renal, a glândula supra-renal ipsilateral encontra-se comumente 
 
A) em sua posição anatômica normal no retroperitônio superior. 
B) ausente. 
C) junto à glândula supra-renal contralateral. 
D) aderida ao pólo superior do rim ectópico. 
E) aderida à artéria renal ipsilateral.  
 
40. Nos casos de agenesia renal unilateral, a glândula supra-renal ipsilateral encontra-se comumente 
 
A) ausente. 
B) em sua posição anatômica normal no retroperitônio superior. 
C) junto à glândula supra-renal contralateral. 
D) em um local ectópico, geralmente dentro do tórax. 
E) dentro do anel inguinal interno ipsilateral, onde foi formada embriologicamente. 

  


