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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Prostatites  são  doenças  inflamatórias  da  próstata  com 
apresentações na forma assintomática ou nas formas sin-
tomáticas agudas ou crônicas. O National Institute of Heal-
th  (NIH)  dos  Estados  Unidos,  para  a  classificação  das 
prostatites pelo sistema de categorias, utiliza

(A) a citobacterioscopia e a cultura da secreção prostáti-
ca colhida por massagem. 

(B) a citobacterioscopia do esperma colhido por mastur-
bação (espermograma).

(C) a ultrassonografia da próstata.

(D) a imagem de ressonância magnética com espectros-
copia da próstata.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cistite intersticial, também conhecida como síndrome da 
bexiga dolorosa, tem diagnóstico descartado, segundo os 
critérios do National Institute of Diabetes and Kidney Dise-
ases, se

(A) a capacidade vesical for inferior a 300 mL.

(B) a bexiga apresentar ulceração rasa de mucosa, facil-
mente sangrante na cistoscopia (úlcera de Hunner).

(C) a mucosa vesical apresentar manchas hemorrágicas 
tipo petéquias ou glomerulações após hidrodistensão.

(D) a duração dos sintomas for inferior a nove meses.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ereção prolongada (mais de 4 horas), sem desejo sexu-
al, acompanhada de dor, caracteriza o chamado priapismo 
isquêmico. Este, se não tratado em tempo hábil, pode le-
var à perda definitiva da potência sexual. No entanto, exis-
te possibilidade de preservar a potência sexual, se o caso 
for resolvido, após o seu início, em no máximo

(A) 6 horas.

(B) 12 horas.

(C) 24 horas.

(D) 72 horas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 45 anos, descobriu inciden-
talmente, em exame de ultrassonografia, nódulo sólido de 
25 mm no rim direito. O achado foi confirmado em imagem 
de tomografia computadorizada. Foi discutido com a paci-
ente a possibilidade de exploração cirúrgica,  pois, neste 
caso,  a  probabilidade  de  se  tratar  de  tumor  maligno  é, 
aproximadamente, de:

(A) 5%

(B) 20%

(C) 50%

(D) 80%

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em casos de diagnóstico de priapismo isquêmico, a abor-
dagem inicial deve ser:

(A) uso oral de drogas simpaticomiméticas, como a pseu-
doefedrina ou a terbutalina. 

(B) aspiração com agulha do corpo cavernoso até a saí-
da de sangue vermelho rutilante.

(C) injeção intracavernosa de 5,0 mg de adrenalina para 
a resolução rápida e completa da ereção.

(D) derivação esponjocavernosa pela técnica simples de 
shunt de Winter.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alterações anatômicas do trato urinário são frequentes e 
comumente estão associadas a infecções urinárias compli-
cadas. O exame de imagem utilizado para melhor se avali-
ar detalhes anatômicos do trato urinário é:

(A) urografia excretora. 

(B) ultrassonografia contrastada.

(C) imagens com radioisótopos.

(D) tomografia computadorizada.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitas infecções do trato urinário são secundárias a inter-
venções médicas e podem ser evitadas se a antibiotico-
profilaxia for instituída. Em que situação a antibiotocoprofi-
laxia é também necessária?

(A) Paciente masculino com bexiga neurogênica e sonda 
vesical de uso crônico. 

(B) Bacteriúria assintomática em mulher de 80 anos, com 
dificuldade de controle urinário, sem comorbidades.

(C) Bacteriúria assintomática persistente em gestante. 

(D) Paciente gestante no terceiro trimestre, com hidrone-
frose bilateral.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os marcadores tumorais para o câncer de testículo devem 
ser colhidos antes de qualquer abordagem terapêutica, por 
sua  utilidade  diagnóstica,  prognóstica  e  de  acompanha-
mento da maioria desses tumores. A dosagem de alfafeto-
proteína, quando elevada, exclui o diagnóstico de

(A) coriocarcinoma e seminoma. 

(B) seminoma e teratocarcinoma.

(C) Yolk sac tumor e carcinoma embrionário.

(D) carcinoma embrionário e coriocarcinoma.

medico-urologista
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer do pênis representa aproximadamente 2% dos 
cânceres do homem brasileiro.
A biópsia é a única maneira de confirmar o diagnóstico. A 
avaliação da extensão local do tumor é essencial para o 
planejamento terapêutico e é rotineiramente feita por

(A) exame físico (palpação) da haste peniana.

(B) ultrassonografia da haste peniana.

(C) tomografia computadorizada da haste peniana.

(D) ressonância magnética do pênis.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes  idosos  em tratamento  urológico  com medica-
mento  podem  apresentar  a  síndrome  da  íris  flácida 
(Floppy Iris Syndrome) durante a cirurgia de catarata, com 
risco de complicação cirúrgica importante. Esta síndrome 
está relacionada ao uso de que classe de medicamento, 
frequentemente usado em urologia?

(A) Anticolinérgicos

(B) Alfabloqueadores

(C) Inibidores da 5 alfarredutase

(D) Parassimpaticomiméticos

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente brasileiro, descendente de asiático, de 58 anos 
de idade, há um ano queixando-se de urgência miccional, 
jato urinário fino e fraco, com nictúria de três vezes, deseja 
fazer exame de próstata. Neste caso, nesta primeira con-
sulta, pode-se dispensar

(A) a pesquisa dos antecedentes pessoais  e  familiares 
do paciente.

(B) o exame de toque retal.

(C) o estudo de urodinâmica para avaliar a relação fluxo / 
pressão de micção do paciente.

(D) a dosagem do PSA.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os exames de imagem têm importância de destaque no 
exercício da medicina moderna. Dente eles, a cintilografia 
com metaiodobenzilguanidina (MIBG) marcada com I131 é 
utilizada para o diagnóstico de 

(A) feocromocitoma. 

(B) metástase de tumor pancreático para a suprarrenal.

(C) tumor não funcionante de suprarrenal. 

(D) neuroblastoma de suprarrenal. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tumor de células uroteliais, às vezes, tem origem multi-
cêntrica no urotélio. Sendo assim, quando diagnosticado 
na bexiga por meio de ultrassonografia e cistoscopia com 
biópsia, a investigação do trato alto com tomografia com-
putadorizada ou ressonância nuclear magnética
(A) é obrigatória na maioria dos casos. 
(B) é dispensável, pois a possibilidade de tumor simultâ-

neo do trato alto é menos de 1%. 
(C) deve ser reservada aos tumores vesicais de alto ris-

co.
(D) tem a mesma eficiência da urografia excretora nesta 

avaliação.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer  da  próstata  é  o  mais  prevalente  nos  homens 
após os 50 anos de idade. Daí, a ideia de campanhas para 
detecção precoce  (preventiva)  desta  doença,  dirigidas  a 
homens na faixa etária de risco. O exame preventivo míni-
mo recomendado (screening)  para  homens,  nessa  faixa 
etária, compreende:
(A) toque retal e ultrassonografia transretal da próstata.
(B) toque retal e dosagem do PSA.
(C) ultrassonografia da próstata e dosagem do PSA. 
(D) dosagem de PSA livre e PSA total.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O correto estabelecimento e a manutenção do pneumope-
ritônio são essenciais para o sucesso em cirurgia laparos-
cópica. O cirurgião deve estar sempre atento ao monitor 
de  pressão  intra-abdominal.  Qual  o  nível  máximo  reco-
mendado de pressão intra-abdominal de manutenção du-
rante esse tipo de cirurgia?

(A) 10 mmHg

(B) 15 mmHg

(C) 20 mmHg

(D) 25 mmHg

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A nefrectomia  parcial  é  um recurso  cirúrgico  frequente-
mente utilizado pelos urologistas para tratamento de algu-
mas doenças renais graves, com objetivo de cura e pre-
servação de néfrons. Para conseguir maior taxa de suces-
so nesta cirurgia, é necessário saber que

(A) o polo inferior do rim é irrigado geralmente pela arté-
ria segmentar posterior. 

(B) a existência de artéria polar superior independente é 
mais frequente do que de polar inferior. 

(C) o polo superior do rim  na maioria das pessoas é irri-
gado por ramos das artérias segmentares anterior e 
posterior, os quais têm íntima relação com o infundí-
bulo do cálice superior.

(D) a artéria segmentar posterior é responsável pela irri-
gação de toda a superfície posterior do rim e ainda 
parte da anterior. 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente negro, de 55 anos, trabalhador rural, com nictúria 
de uma vez, jato urinário normal, fez exame preventivo e 
detectou próstata de tamanho aumentado em aproximada-
mente duas vezes (2x), com pequeno nódulo na base di-
reita, perceptível no toque retal, e PSA de 1,8 ng/ mL. Este 
paciente deve ser orientado a

(A) repetir o exame preventivo após seis meses. 

(B) fazer  ultrassonografia  da  próstata  para  confirmar  o 
nódulo.

(C) retornar após seis meses e repetir o exame de PSA. 

(D) realizar biópsia transretal da próstata.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mulher de 32 anos vai ao consultório queixando-se de dor 
recorrente mesogástrica e no flanco direito, há um mês, 
que melhora com uso de dipirona. Apresentou exame de 
urina tipo I com 15000 hemácias / mL e 5000 leucócitos / 
mL e ultrassonografia abdominal do dia anterior, na qual 
foi detectada imagem hiperecogênica de 7 mm em rim di-
reito, interpretada como litíase renal. Nesse caso, qual o 
procedimento a ser adotado?

(A) Manter a conduta conservadora com uso de analgési-
co acrescentando antibiótico.

(B) Solicitar exame de imagem mais específico para as 
vias urinárias.

(C) Repetir o exame de ultrassom associado a Rx sim-
ples de abdome, após um mês. 

(D) Considerar suficientes os exames já realizados e indi-
car litotripsia extracorpórea.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de sangue na urina (hematúria) é queixa co-
mum no consultório de urologia. 
Comumente, trata-se de achado incidental em exame de 
urina; outras vezes, ocorre associada a sintomas do trato 
urinário. Na vigência de hematúria microscópica assinto-
mática  em paciente  adulto,  em tratamento profilático  de 
trombose venosa, inicialmente NÃO se deve

(A) solicitar urocultura. 

(B) solicitar citologia urinária. 

(C) solicitar exame de imagem. 

(D) suspender as drogas anticoagulantes de uso contí-
nuo.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Úlcera genital é manifestação frequente de algumas doen-
ças sexualmente transmissíveis (DSTs). Para fazer diag-
nóstico diferencial entre elas, utilizam-se dados clínicos e 
exames laboratoriais. Nesse caso, é cientificamente reco-
nhecido que, no

(A) cancro duro, o período de incubação é de três a qua-
tro semanas, e a pesquisa de Treponema em campo 
escuro é o padrão-ouro para diagnóstico laboratorial. 

(B) cancro mole, o período de incubação é de aproxi-
madamente cinco semanas, e o diagnóstico labora-
torial  mais  utilizado  é a  cultura  em Agar  simples, 
para H. ducreyi.

(C) herpes genital, o período de incubação é de aproxi-
madamente dois meses, e para diagnóstico laborato-
rial o exame mais sensível é o teste de Tzanck.

(D) linfogranuloma venéreo, o período de incubação é 
de aproximadamente seis semanas, e a PCR para 
C. tracomatis é o exame laboratorial mais utilizado 
para o diagnóstico. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A criptorquidia é diagnosticada em 1 a 4% dos meninos 
nascidos a termo e em até 45% dos prematuros. Qual a 
idade de consenso atual para a correção cirúrgica desta 
anomalia?

(A) 3 meses

(B) 6 meses 

(C) 12 meses 

(D) 24 meses

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Top Down Approach é um novo conceito introduzido na 
urologia pediátrica com o objetivo de selecionar pacientes 
com provável doença relevante que devem se submeter a 
exames considerados invasivos e de risco. Este conceito 
se aplica na investigação de que problema?

(A) Megaureter congênito

(B) Válvula de uretra posterior 

(C) Dissinergia vesicoesficteriana neurogênica 

(D) Refluxo vesicoureteral 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes portadores de esclerose tuberosa, descrita clas-
sicamente como tríade de Bourneville,  caracterizada por 
epilepsia, retardo mental e adenoma sebáceo facial, apre-
sentam também, frequentemente, problema renal. Qual é 
esse problema?

(A) Angiomiolipoma renal.

(B) Nefroblastoma (tumor de Wilms).

(C) Lipossarcoma renal.

(D) Agenesia renal.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança do sexo masculino, com diagnóstico pré-natal de 
válvula de uretra posterior, ao nascer apresenta-se bem, 
porém com bexiga palpável.  Qual a conduta urológica a 
ser tomada logo após o parto? 

(A) Vesicostomia ou cistostomia por punção.

(B) Cateterismo uretral.

(C) Realização de exame de imagem para confirmar o 
diagnóstico.

(D) Observação por 12 horas. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estudo urodinâmico é parte importante  do arsenal de 
exames de fisiologia da bexiga e é prontamente indicado 
em pacientes com

(A) urgência miccional e cultura de urina positiva.

(B) hiperplasia prostática benigna (HPB) e urgência miccio-
nal.

(C) 45 anos de idade, HPB de 40 gramas e LUTS com 
IPSS (índice de escore de sintomas da próstata) = 
25.

(D) 65 anos, HPB de 80 gramas e IPSS = 08.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  casos  de  câncer  vesical  musculoinvasivo,  o  pa-
drão-ouro de tratamento continua sendo a cistectomia ra-
dical. No entanto, em situações especiais, pode-se preser-
var  a  bexiga  utilizando-se  a  cistectomia  parcial.  Nesse 
sentido, em que condições a cistectomia parcial é melhor 
indicada?

(A) Tumor musculoinvasor de cúpula da bexiga, mesmo 
que seja adenocarcinoma do úraco. 

(B) Tumor que invade a parede muscular própria da bexi-
ga sobre um dos óstios ureterais.

(C) Tumor de baixo grau que invade até a muscular da 
mucosa em parede lateral alta.

(D) Tumor musculoinvasor localizado a 1,0 cm de um dos 
óstios ureterais, em paciente com mais de 75 anos de 
idade e risco cirúrgico ASA II.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 61 anos de idade, com PSA de 10,0 ng / mL, 
próstata de 45 g, teve diagnóstico, pela biópsia, de adeno-
carcinoma localizado de próstata, Gleason 4 + 3 = 7. Foi 
tratado com prostatectomia radical. O exame histopatológi-
co evidenciou extensão extracapsular multifocal da doen-
ça.  Gânglios e vesículas seminais  livres.  Nesse caso, o 
grau de risco para progressão desta doença é: 

(A) baixo. 

(B) intermediário.

(C) alto. 

(D) muito alto.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento dos tumores de testículo, mesmo nas doen-
ças avançadas, tem experimentado avanços extraordinári-
os nas taxas de cura. Para se conseguir a melhor sobrevi-
da é necessário acompanhamento adequado dos pacien-
tes tratados. Aos pacientes com tumores não seminomas 
estádio I, tratados com cirurgia sem tratamento adjuvante, 
no primeiro ano de acompanhamento, recomendam-se:

(A) exame clínico, dosagem dos marcadores, tomografia 
abdominal e Rx de tórax bimestrais.

(B) exame clínico, dosagem dos marcadores, Rx de tórax 
e tomografia abdominal semestrais.

(C) exame clínico, dosagem dos marcadores, Rx de tórax 
e tomografia abdominal anuais.

(D) exame clínico e dosagem dos marcadores mensais, 
Rx de tórax bimestral e tomografia abdominal trimes-
tral.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial renovascular, também chamada de 
hipertensão arterial renino-dependente, acomete mais fre-
quentemente pessoas com menos de 30 ou com mais de 
55 anos de idade e pode ser curada com intervenção ade-
quada. O exame que tem maior sensibilidade e especifici-
dade no diagnóstico desta doença é

(A) avaliação da atividade da renina plasmática periféri-
ca.

(B) teste do captopril (dosagem da renina antes e após 
captopril via oral).

(C) renograma com captopril.

(D) dosagem da renina das veias renais.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hidronefrose causada por fibrose retroperitonial geralmen-
te é diagnosticada devido ao achado de massa de tecido 
fibrótico  determinando  compressão  e  obstrução  ureteral 
extrínseca. Esta doença

(A) acomete mais frequentemente mulheres com menos 
de 40 anos de idade. 

(B) costuma  levar  a  hidronefrose  bilateral,  com  desvio 
dos ureteres medialmente e é idiopática em 70% dos 
casos. 

(C) costuma poupar os grandes vasos, sobretudo a aorta 
abdominal.

(D) é diagnosticada na ressonância magnética pelo sinal 
difuso de alta intensidade ponderada em T1 e de bai-
xa intensidade em T2.
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