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Texto base para responder às questões 01 à 05.
MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO
A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões
envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos
neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol
que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x
Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao
México, mas validado pela arbitragem.
Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão
sobre a possibilidade de utilização de mecanismos
eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não
há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do
sistema de comando dos jogos.
“A Fifa não fará comentários sobre decisões da
arbitragem dentro de campo”, resumiu a entidade.
A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo
ainda distante. A International Board, órgão que
regulamenta as regras do futebol, cessou no começo do
ano experimentos eletrônicos voltados ao auxílio de
árbitros. Estão arquivados projetos de chips na bola, que
acionariam assim que passasse a linha do gol.
A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz
uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no
travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem não
deu gol.
A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2
aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com
vitória alemã por 4 a 1.
Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que
não percebeu que a jogada do gol de Tevez estava
irregular. A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez
cabeceou em impedimento, abrindo o marcador. Ao
término dos 90 min, o placar apontou vitória da
Argentina por 3 a 1.
No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar
Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o
gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio
exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o
auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à
ajuda externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas
sem sucesso.

UOL – Das agências internacionais – Em Johanesburgo
(África do Sul) – 27/06/2010
QUESTÃO 01
As expressões sublinhadas são complementos verbais,
exceto:
a) “resumiu a entidade”
b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1”
c) “O telão no estádio exibiu o replay”
d) “não há qualquer perspectiva de mudanças”
QUESTÃO 02
Observe o emprego do “que” nas frases abaixo.
I – “que se manterá neutra”
II – “que regulamenta as regras do futebol”
III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol”
IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu”
V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular”
O “que” possui a mesma função apenas em:
a) I, III e IV.

b) II, III e IV.
c) I, III e V.
d) II, IV e V.
QUESTÃO 03
Observe as frases.
I – “para facilitar o comando de jogo”
II – “para que a arbitragem recorresse”
III – “para discutir a jogada”
IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol”
A preposição sublinhada expressa relação de:
a) consequência.
b) lugar.
c) fim.
d) proporção.
QUESTÃO 04
Nas frases:
I – “mas validado pela arbitragem”
II – “mas a arbitragem não deu gol”
III – “Mas sem sucesso”
A conjunção sublinhada expressa noção de:
a) comparação.
b) adversidade.
c) adição.
d) consequência.
QUESTÃO 05
Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo.
I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a
discussão”
II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro”
III – “A bola bateu no travessão”
IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2
a 2”
V – “A partida estava empatada por 0 a 0”
Os verbos que se encontram no mesmo modo e
tempo verbal são:
a) I, II e III apenas.
b) III, IV e V apenas.
c) I, III e V apenas.
d) II e IV apenas.
QUESTÃO 06
Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x +
4(1+x)+2= 5x-x-6?
a) -4
b) 4
c) 3
d) 8
QUESTÃO 07
O sistema de equações

5x 2 y 4
tem como
6 x 3 y 21

solução:
a) x=2 ; y=3
b) x=3 ; y=2
c) x=4 ; y=3
d) x=3 ; y= 4
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QUESTÃO 08
A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é :
a) 3,5
b) 3
c) 4
d) 5
QUESTÃO 09
Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200
peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30
minutos?
a) 1.400 peças.
b) 1.500 peças.
c) 1.600 peças.
d) 1.650 peças.
QUESTÃO 10
Um professor escreveu a seguinte frase durante uma
aula de matemática:

“Se 2 está para 4, então 3 está para x”

O número x que completa a frase é:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 9

QUESTÃO 11
O Pacto pela Saúde é;
Assinale a alternativa correta:
a) É o acordo que orienta as relações entre os Estados e
os Municípios apenas;
b) Este é o atual acordo que orienta as relações entre as
três esferas de gestão do SUS;
c) É pacto responsável pela implantação do Programa
Saúde da Família;
d) É o pacto que traz aos municípios recursos para
realização dos contratos com os agentes Comunitários de
Saúde;
QUESTÃO 12
São responsabilidades gerais no Sistema Único de SaúdeSUS:
Assinale a incorreta:
a) Responsabilidades pela integralidade da atenção à
saúde da sua população, de forma solidária com o Estado
e a União;
b) Promoção da equidade na atenção à saúde,
considerando as diferenças individuais e de grupos
populacionais;
c) Participação no financiamento tripartite;
d) Administração da rede hospitalar priorizando estas
ações.
QUESTÃO 13
São responsabilidades específicas da participação e do
controle social:
a) Apoiar a mobilização social e institucional em defesa
do SUS;
b) Organizar e prover as condições necessárias à
realização de Conferências Municipais de Saúde;
c) Promover ações de informação e conhecimento acerca
do SUS, junto à população em geral;

d) a, b e c estão corretas.
QUESTÃO 14
O que é Atenção Básica?
Assinale a incorreta:
a) Colocada hoje como ponto de partida para a
reorganização do Sistema Único de Saúde em todo o
país;
b) É a principal porta de entrada do sistema de saúde;
c) É o aumento da assistência, sendo este o principal
propósito da atenção “a assistência“;
d) É embasada na qualidade dos serviços e à
integralidade do cuidado individual e coletivo.
QUESTÃO 15
Segundo Código de Ética Médica, o médico deve:
a) internar seus pacientes exclusivamente em hospitais
com os quais tenha vínculo empregatício
b) abster-se de fazer greve nos serviços hospitalares
c) sempre comunicar ao Diretor Clínico problemas de
sigilo profissional
d) guardar sigilo profissional mesmo nas situações que
envolvam depoimento em juízo.
QUESTÃO 16
A infecção urinária é uma doença frequente,
principalmente em crianças. A esse respeito é incorreto
afirmar:
a) A apresentação da infecção urinária varia de
bacteriúria assintomática e pielonefrite aguda;
b) Representa potencial risco de bacteremia e instalação
de lesões renais irreversíveis, as cicatrizes renais;
c) As lesões renais irreversíveis, que podem surgir a
partir das infecções urinárias não levam ao risco de
hipertensão arterial.
d) A presença de alterações morfo-funcionais das vias
urinárias em pacientes com infecção urinária, aumenta o
risco de sequelas renais;
QUESTÃO 17
São alterações descritas em 50% dos pacientes com
infecção urinária:
Assinale a alternativa correta:
a) Refluxo vésico-ureteral;
b) Estenose de junção uretero-pélvica;
c) A válvula da uretra posterior nos meninos e a
presença de distúrbios funcionais da micção;
d) Todas estão corretas.
QUESTÃO 18
A Promoção da Saúde é um tema que tem se tornado
cada vez mais presente na prática dos profissionais de
saúde. A esse respeito assinale a alternativa incorreta:
a) Na atualidade a promoção da saúde se inclui como
componente de destaque na organização de novos
modelos de prestação de serviços no campo da saúde
pública;
b) A Saúde antes de mais nada, no que se refere à
promoção, está diretamente ligada a assistência médica,
ao diagnóstico da doença e ao tratamento;
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c) A Saúde tem no seu conteúdo, cada vez mais, o olhar
voltado para a qualidade de vida e ao bem estar da
população;
d) A Saúde é promovida quando são fornecidas melhores
condições de trabalho, moradia, educação, atividade
física, repouso, lazer, alimentação e nutrição.
QUESTÃO 19
A incontinência urinária é um dos problemas enfrentados
pelos idosos. A esse respeito é incorreto afirmar:
a) A presença de incontinência urinária deve ser avaliada,
pois acomete cerca de 30% das pessoas idosas não
institucionalizadas;
b) A maioria dos idosos que apresentam incontinência
urinária não refere numa avaliação clínica ou por
vergonha ou por acharem isso normal no processo do
envelhecimento;
c) A frequência e a importância do evento estão
associadas às repercussões emocionais e sociais;
d) Causas como delírio, restrição de mobilidade, retenção
urinária, infecção, são irreversíveis para o processo da
incontinência urinária.
QUESTÃO 20
A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso
aos serviços de saúde públicos e privados conveniados,
em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por
uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia
apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio
do Sistema Único de Saúde-SUS:
a) Equidade;
b) Resolutividade;
c) Integralidade;
d) Universalidade.
QUESTÃO 21
São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela
Saúde”, todas abaixo exceto:
a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de
Gestão;
b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de
Gestão;
c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto
de Integração;
d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto
pela Integralidade.
QUESTÃO 22
Sobre Sistema de Monitoramento é correto afirmar:
a) O Monitoramento é um processo sistemático e
contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em
tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e
intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações
monitoradas;
b) O Monitoramento da gestão pública responde ao
seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com
eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua
e a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que
lidera e da situação na qual intervém;
c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento
é verificar o nível de cumprimento de determinados

compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles
públicos ou institucionais;
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 23
Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão
subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e
gestão no Sistema Único de Saúde(SUS).
Assinale abaixo a incorreta:
a) O acolhimento é um dispositivo para organização do
processo de trabalho que contribui para a humanização e
a integralidade da atençaõ;
b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente
aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que
inclui escuta qualificada quando o usuário procura a
Unidade de Saúde;
c) Não inclui o estabelecer vínculos solidários e de
participação coletiva, por meio da gestão participativa;
d) O acolhimento é compreendido como um processo de
humanização, onde a equipe tem uma postura
diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser
ouvido na sua necessidade de saúde.
QUESTÃO 24
Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com
que haja maior articulação nas suas ações de saúde:
a) Que os vários setores públicos interajam, o que só
uma política governamental integrada pode assegurar;
b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer
discriminação, as ações de saúde em todos os níveis,
assim como explica que o dever de prover o pleno direito
é responsabilidade do governo, isto é, do poder
público,legitimados pela Constituição de 1988;
c) Que os serviços particulares e contratados passam a
ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de
Saúde.
d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para
a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e
conseguir solução para a sua queixa. O princípio da
resolutividade.
QUESTÃO 25
Entre os princípios que organizam o SUS está a
Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto:
a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão,
preferencialmente pelo município;
b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões,
melhorando assim o acesso da população;
c) É centralizar todo atendimento em uma única área do
município, pois só assim todos saberão onde serão
atendidos;
d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do
município, pois só assim é possível organizar os serviços
e garantir que todos serão atendidos com a maior
eficiência, com qualidade e próximo de seu domicílio.
QUESTÃO 26
A Vigilância Epidemiológica tem como principal
finalidade:
a)Tratar os casos de doenças que acometem os
trabalhadores locais;
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b)Promover reciclagem dos profissionais que atuam na
imunização;
c) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a
disseminação de doenças infecto-parasitárias;
d) Controlar as atividades dos trabalhadores da saúde,
conforme a NR-32.
QUESTÃO 27
As causas de incontinência urinária na pessoa idosa
podem ser divididas em agudas e crônicas. Quanto às
causas agudas é correto afirmar:
I-São as causas temporárias e devem ser descartadas
antes de se realizar qualquer outra intervenção;
II-Entre as causas agudas estão às endócrinas, são elas
a hipoglicemia, hipopotassemia, diabetes, vaginite
atrófica;
III-Pode variar desde um escape ocasional até uma
incapacidade total para segurar qualquer quantidade de
urina;
IV-Entre as mulheres, a principal alteração é a redução
da pressão máxima de fechamento uretral, consequência
de danos secundários à partos, cirurgias, radiação,
tabagismo, obesidade, distúrbios neurológicos, da
redução da vascularização e hipertrofia dos tecidos que
revestem e envolvem a uretra, a bexiga e a vagina;
V-Entre os homens, o aumento da próstata não é a
principal causa da infecção urinária;
a) Apenas I, III e IV estão corretas;
b) Apenas I, II, III e V estão corretas;
c) Apenas II, III e IV estão corretas;
d) I, II, III, IV e V estão corretas.
QUESTÃO 28
Quanto a etiologia da CISTITE CRÔNICA é incorreto
afirmar:
a) A infecção vem de cima ( via descendente):
tuberculose renal;
b) A infecção vem de cima ( via descedente ) : na litíase,
sendo a cistite o principal sintoma;
c) Pode ser originada no local, de quaisquer doenças
vesicais, sobretudo tumores malignos, de estase por
obstrução uretro- cervical, ou de operações vesicais e
prostáticas;
d) A infecção vem de baixo (via ascendente): por
contaminação instrumental e sobretudo propagação de
infecções uretrais, prostáticas e vaginais.
QUESTÃO 29
Com relação à dengue sabemos que:
I - É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito

Aedes aegypti.

II - O quadro clínico mais frequente é caracterizado por
febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes,
hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.
III - O tratamento é sintomático e a letalidade é alta,
geralmente por choque hipovolêmico que se segue às
hemorragias.
a) somente I é correta
b) somente III é correta
c) somente I e III são corretas
d) somente I e II são corretas

QUESTÃO 30
Com relação a infecções do trato urinário sabemos que:
I - A via de contaminação mais comum é a ascendente.
II - A presença de leucocitúria na urina tipo I faz o
diagnóstico.
III - As bactérias que mais frequentemente causam
infecção urinária são: Streptococcus fecalis e Klebsiella

sp..
a)
b)
c)
d)

Somente I é correta
Somente III é correta
Todas são corretas
Somente I e II são corretas

QUESTÃO 31
A doença de Wunderlich, é caracterizada por:
Assinale a incorreta:
a) Hematoma espontâneo perrineal, sendo este
sangramento que formará o hematoma bastante raro;
b) Cólica nefrética leve, sem maiores agravamentos do
quadro, pois é difícil um diagnóstico preciso;
c) Sangramento proveniente de doenças renais como
nefrite crônica hipertensiva;
d) Proveniente de tumores renais, em particular
angiomiolipoma.
QUESTÃO 32
Quanto ao tumor de Grawitz ou nefroepitelioma é
incorreto afirmar:
a) É um tumor epitelial maligno, bastante frequente,
atinge sobretudo os homens, preferencialmente na faixa
etária de 50 a 70 anos;
b) É um tumor renal que anatomicamente se apresenta
na forma nodular, habitual, como uma esfera de volume
variável, às vezes considerável, em um polo ou na parte
média, bem delimitada do parênquima, podendo mesmo
ser fragmentada;
c) Na forma infiltrada ou multinodular, o rim se encontra
recheado de nódulos cinzentos isolados ou confluentes,
ou como uma massa encefalóide;
d) O tumor é habitualmente hipovascularizado.
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta:
I- A enurese é uma incontinência caracterizada pela
micção inconsciente durante a segunda metade da noite;
II- A micção inconsciente se renovará todas as noites ou
várias vezes por semana ou se manifestará
periodicamente;pode
desaparecer,
reaparecer,
complicando a vida familiar e social e comprometendo o
psicológico da criança ou adolescente;
III- A enurese não ocorre por lesões da uretra e dos
órgão genitais;
IV- A enurese apresenta-se sem gravidade e é de
evolução favorável, sendo necessário reconhecer e
inteirar-se dos problemas psicológicos para solucioná-los,
sempre que possível;
V- São plausíveis hipóteses como:retardo de maturação
dos centros nervosos, persistência do tipo miccional
neonatal e pode também ser resultante de instabilidade
vesical
a) Apenas I, II, IV e V estão corretas;
b) Apenas a III e a V estão corretas;
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c) Apenas a I, III e IV estão corretas;
d) Todas estão corretas.

d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39
anos.

QUESTÃO 34
Quanto à prostatite aguda é correto afirmar:
a) A infecção da próstata pode ser primária,
aparentemente espotânea, observada principalmente no
adulto e indivíduos idosos, de origem hematogênica;
b) Ao toque, difícil e doloroso (espasmo anal), a próstata
se apresenta enorme, tensa, muito sensível;
c) A urina apresenta-se purulenta ou límpida,mas com a
terapêutica antibiótica a doença termina rapidamente em
alguns dias;
d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 39
Quanto à prostatite crônica é incorreto afirmar:
a) É comumente, uma complicação da uretrite crônica;
isto é, só é encontrada nos blenorrágicos antes dos
antibióticos, nos estreitados ou após uretrites
negligenciadas;
b) Manifesta-se de tempos em tempos por ardor, calor
no final da micção, polaciúria moderada, sensação de
peso ano-perineal, sacor-ilíaco, inguinoscrotal;
c) É de extrema utilidade a análise do líquido prostático
obtido por massagem e a uretroscopia;
d) A pressão na uretra distal faz aflorar uma secreção
esbranquiçada escassa (corrimento uretral ), mais
abundante antes da primeira micção matinal.

QUESTÃO 35
Os princípios da Educação Permanente são todos abaixo,
EXCETO:
a) articulação entre educação e trabalho;
b) produção de processos e práticas de desenvolvimento
nos locais de serviço;
c) devem estar desvinculados da prática diária, sendo a
teoria suficiente para o aprendizado;
d) mudança nas práticas de formação e de saúde, tendo
em vista a integralidade e a humanização.
QUESTÃO 36
Que tipo de amostra deve ser coletada para detecção do
vírus influenza A (H1N1)? Assinale a alternativa incorreta.
a) Secreção nasofaringeana;
b) Sangue e outras amostras clínicas utilizadas para
monitoramento da evolução do paciente;
c) Hemograma completo;
d) Sangue para hemocultura.
QUESTÃO 37
Pelo Código de Ética Médica, são direitos do médico
todas as afirmativas abaixo, EXCETO:
a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões
de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual,
idade, condição social, opinião política ou de qualquer
outra natureza;
b) Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas reconhecidamente aceitas e
respeitando as normas legais vigentes no País.
c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das
instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas
do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente,
devendo dirigir-se, nesses casos, aos Órgãos
competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e
ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
d) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou
proibidos pela legislação do País.
QUESTÃO 38
No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a
influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram
contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:
a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
b) Gestantes e profissionais de saúde;
c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;

QUESTÃO 40
Nos casos de Hiperplasia de Próstata, assinale (V) nas
verdadeiras e (F) nas falsas, escolhendo abaixo a
alternativa correta:
( ) É a causa mais comum de obstrução urinária baixa
em homens;
( ) O paciente não relata dificuldade miccional;
( ) Não raramente, refere que já ocorreram episódios de
retenção urinária aguda no passado, por algumas horas,
resolvidos espontaneamente ou por passagem de sonda
uretral;
( ) Ao exame físico, a bexiga estará obrigatoriamente
visível e palpável na região suprapúbica, e o toque retal
revela uma próstata aumentada, tensa e sem sulco
mediano;
( ) A ultra-sonografia abdominal mostra o aumento da
próstata fazendo protrusão no interior da bexiga junto
ao colo vesical e o espessamento da parede vesical,
chamado de trabeculação vesical, típica de obstrução
urinária baixa.
a) V, V, V, V, V;
b) V, F, V, F, V;
c) V, F, V, V, V;
d) F, V, V, F, V.
QUESTÃO 41
Quanto ao carcinoma de próstata é correto afirmar:
I- Ao toque retal, a próstata pode estar grosseiramente
endurecida, com consistência pétrea, ou pode apresentar
à palpação um ou mais nódulos duros e firmes em sua
superfície;
II- É raro encontrar na ultra-sonografia, concomitância
entre câncer de próstata e hiperplasia;
III- A ecografia transretal oferece grande vantagem
diagnóstica;
IV- O tratamento do adenocarcinoma de próstata
depende do estadiamento do tumor;
V- Quando o tumor é localmente avançado ou existem
metástases, o bloqueio androgênico melhora muito o
quadro.
a) I, II e III estão corretas;
b) II, IV e V estão corretas;
c) I, IV e V estão corretas;
d) II, III e V estão corretas.
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QUESTÃO 42
No tratamento do Corrimento Uretral Masculino é icorreto
afirmar:
a) A doxiciclina 100mg, VO, de 12/12 horas por sete dias
é indicada como esquema terapêutico para uretrite
gonocócica com suspeita de infecção por clamídia;
b) Nos casos onde o corrimento persista após o
tratamento,
seguramente
é
pela
terapêutica
medicamentosa, devendo recomendar novo esquema
terapêutico, com metronidazol 2g, VO em dose única;
c) São drogas de escolha no esquema terapêutico
recomendado para uretrite gonocócica não-complicada a
Cefixima 400 mg, VO, dose única ou Ceftriaxona 125 mg,
IM, dose única ou Tianfenicol 2,5 mg, VO, dose única.
d) O uso de fluoroquinolonas está sendo desencorajado
pelo aumento rápido da resistência dos gonococos.
QUESTÃO 43
A inflamação do epidídimo, geralmente se manifesta por
dor testicular súbita unilateral acompanhada por edema
do epidídimo e do vaso deferente. A esse respeito
assinale a alternativa incorreta:
a) Homens com menos de 35 anos têm maior chance de
contrair DST do que os mais velhos;
b) Quando a epididimite está acompanhada por
corrimento uretral, deve-se pensar em gonococo ou
clamídia;
c) O testículo adjacente geralmente está inflamado
(orquite), dando um quadro de orqui-epididimite;
d) Não são causas de edema escrotal: tumor, trauma e
torção testicular.
QUESTÃO 44
Quanto à disfunção neurogênica da bexiga é correto
afirmar:
I- A bexiga neurogênica pode ser causada por doenças
neurológicas ou trauma medular;
II- O quadro pode levar a retenção urinária aguda ou
crônica e de obstrução funcional;
III- Qualquer lesão medular acima do centro miccional
espinhal causa hipertonia do colo vesical e do esfíncter
uretral e, portanto, hiperpressão intravesical;
IV- O melhor tratamento imediato para obstrução por
bexiga neurogênica é o cateterismo vesical.
a) I, II, III e IV estão corretas;
b) Apenas I e IV estão corretas;
c) Apenas II e III estão corretas;
d) Apenas I , III e IV estão corretas.
QUESTÃO 45
As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados,
em princípio, não devem ser administradas à pessoas:
Assinale a incorreta:
a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou
alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou
coriza;
b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
c) Acometidas de neoplasia maligna;
d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora,
quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

QUESTÃO 46
Existe uma gama muito grande de situações clínicas em
crianças que causam retenção urinária crônica. A esse
respeito assinale a correta:
a) São quase todas de origem congênita, tais como
válvula de uretra posterior, ureterocele ectópica de
grande volume, sarcoma de próstata ou bexiga,
malformações de uretra, fimose e parafimose;
b) São causas de retenção urinária crônica em adultos e
que também podem ocorrer em crianças, como a
vesicolitíase, bexiga neurogênica e trauma uretral;
c) Qualquer dor uretral por infecção, trauma ou
manipulação instrumental da uretra pode causar
retenção urinária em crianças de 7 a 8 anos, que
simplesmente não conseguem relaxar seus esfíncteres
uretrais devido ao medo da dor.
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 47
A Doença de Fournier tem como características todas as
situações abaixo, exceto:
a) Gangrena escrotal;
b) Há um início súbito de edema escrotal muito doloroso,
sem áreas escuras de necrose;
c) Gangrena escrotal aguda que acomete mais
frequentemente idosos, diabéticos e pacientes com
extravazamento urinário ou em imunodeprimidos;
d) A infecção avança rapidamente, em questão de horas,
sendo uma variante da fasciite necrosante produzida por
associação de germes aerobios e anaeróbios.
QUESTÃO 48
A dilatação varicosa das veias do plexo pampiniforme do
cordão espermático, quase sempre aparece na
puberdade, quando existe intenso crescimento genital,
mas ocasionalmente ocorre em meninos pré-puberais é
denominada:
a) Varicocele;
b) Torção de Apêndice do Testículo e Epidídimo;
c) Abscesso Periuretral e Perineal;
d) Hidrocele.
QUESTÃO 49
São causas menos comuns de massas escrotais:
a) Espermatocele e Hidrocele;
b) Hérnia inguinal e Tumor de Testículo;
c) Cistos de Epidídimo e Cistos de Cordão Espermático;
d) Varicocele Hidorcele de Cordão Espermático.
QUESTÃO 50
São Sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde
(SUS) todos abaixo, EXCETO:
a) Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de
Informação de Nascidos Vivos;
b) Sistema de Informação da Atenção Básica e Sistemas
de Agravo e Notificação;
c) Sistema Nacional de Acompanhamento Vacinal e
Sistema de Controle de Infecções Respiratórias;
d) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.
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