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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.
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QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

5

Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Médico - Urologia

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

(A)

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

(B)

(C)

(E)

Paciente chega ao pronto-socorro com história
de traumatismo peniano. Considerando o quadro,
assinale a alternativa INCORRETA.
A forma mais comum de traumatismo peniano é a
fratura de pênis.
A fratura peniana é o resultado da ruptura da túnica
albugínea de um ou ambos os corpos cavernosos,
ocorrida durante o intercurso sexual.
A fratura peniana ocorre durante a ereção, quando
a túnica albugínea diminui sua espessura de 2 mm
para 0,25 mm, o que a torna mais sujeita à ruptura, se
traumatizada.
O quadro clínico é de dor aguda, detumescência
súbita, desvio do pênis para o lado oposto da lesão,
edema e hematoma volumoso restrito ao pênis.
Nos casos de fratura peniana, em quase 100% dos
casos há uretrorragia.

QUESTÃO 27
Em relação à fratura peniana, assinale a alternativa
correta.
(A)
O diagnóstico de fratura de pênis é realizado com
exames complementares, tal como a ultrassonografia.
(B)
Na presença de uretrorragia ou hematúria, a realização
de uretrocistografia retrógrada é recomendada.
(C)
A preservação da ereção ocorre em somente 28% dos
casos.
(D)
Nunca existe a possibilidade de fibrose e deformidade
peniana após o tratamento.
(E)
Traumatismos penetrantes são tratados clinicamente
com analgesia e compressas de gelo.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

QUESTÃO 28
Paciente de 36 anos é ejetado do carro após
acidente automobilístico. Sofre grave traumatismo
abdominal e lesões nos rins. Acerca dos
traumatismos renais, assinale a alternativa
INCORRETA.
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(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

o rim é o terceiro órgão mais lesado no trauma
abdominal.
em cerca de 90% dos casos, são contusões renais ou
lacerações do parênquima menores que 1 cm.
embora os traumatismos penetrantes sejam
responsáveis por apenas 10% dos ferimentos
renais, geralmente são mais graves e necessitam de
exploração cirúrgica.
rins patológicos, com grande dilatação da pelve renal,
com múltiplos cistos, tumores ou rins em ferradura,
têm menor facilidade em sofrer traumatismos.
as lesões de artéria e de veia renais estão associadas
a traumas com forte desaceleração.

(D)
(E)

A ruptura testicular deve ser abordada clinicamente,
com o tratamento mais conservador possível.
Nos casos em que existe perda de tecido da
albugínea, enxerto autólogo, com a túnica vaginal
para fechamento do defeito deve ser realizado para
preservação do órgão.

QUESTÃO 32

(A)

(B)

QUESTÃO 29
Em relação ao traumatismo renal, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
São comuns os traumas renais durante a infância,
devido à posição mais baixa do órgão nesta idade e à
menor proteção da gordura perirrenal, que ainda não
está bem desenvolvida.
(B)
Hematúria está presente na maioria dos pacientes
com trauma renal, embora até 50% dos pacientes com
lesão do pedículo renal ou da junção uretero-pélvica
possam não apresentá-la.
(C)
A intensidade da hematúria está correlacionada com a
gravidade do traumatismo.
(D)
Dor lombar, massa ou equimoses em flancos e fratura
de costelas são outros sinais e sintomas que podem
ocorrer na apresentação do trauma renal.
(E)
A presença de choque e hematúria em vítima de
trauma fechado identifica um grupo de alto risco, com
probabilidade de 21 a 25% de grandes lacerações ou
lesões vasculares.

(C)

(D)
(E)

Em relação ao traumatismo uretral, assinale a
alternativa INCORRETA.
Lesões traumáticas da uretra ocorrem mais
frequentemente em homens, em associação com
fraturas pélvicas ou quedas em “cavaleiro”.
As lesões da uretra anterior podem decorrer de
ferimentos penetrantes (armas de fogo ou armas
brancas), esmagamento peniano, explosões próximas
aos genitais e em associação com fratura de pênis.
Nas lesões da uretra posterior ocasionadas por
queda em “cavaleiro”, ocorre o lançamento da porção
mediobulbar da uretra contra o púbis, acarretando
desde simples contusões até ruptura completa da
uretra.
O sinal clínico mais importante é a presença de
uretrorragia.
Nas fraturas de bacia, em cerca de 85% dos casos
ocorre ruptura uretral, geralmente no segmento
localizado entre o diafragma urogenital e o ápice
prostático.

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30
Em relação ao diagnóstico e tratamento dos
traumas renais, assinale a alternativa correta.
(A)
O método de escolha para a investigação do trauma
renal é a tomografia computadorizada (TC) helicoidal.
(B)
Se não houver disponibilidade de realização da TC,
o exame de escolha passa a ser o RX de abdome
simples.
(C)
Em pacientes instáveis e com indicação cirúrgica,
nunca se deve realizar a pielografia endovenosa.
(D)
O tratamento do trauma renal é cirúrgico em 98% dos
casos.
(E)
Arteriografia com embolização não tem indicação nos
casos de traumatismos renais.

Paciente sofreu queda em cavaleiro após acidente
com sua bicicleta. Além da uretrorragia, todos os
sinais podem ser observados, EXCETO
grandes hematomas perineais.
fratura pélvica.
ejaculação precoce.
inabilidade ao urinar.
dor em abdome inferior.

QUESTÃO 34
Sobre o diagnóstico e tratamento dos traumatismos
uretrais, assinale a alternativa correta.
(A)
A presença de sangue no meato uretral externo não
indica a necessidade de realização de uretrografia
retrógrada para estabelecer o diagnóstico.
(B)
Nos casos de traumatismos da uretra, a
uretrocistografia irá evidenciar a localização da lesão,
se existe extravasamento de contraste e se ocorre a
passagem de contraste para a bexiga.
(C)
As contusões de uretra geralmente evidenciam
extravasamento do contraste.
(D)
O tratamento das lesões uretrais não depende de sua
localização.
(E)
Nas rupturas parciais, é imperativo a realização de
cistostomia.

QUESTÃO 31
Um paciente foi acometido por traumatismo
testicular. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Ruptuta traumática dos testículos não são comuns
por causa de resistência da túnica albugínea e da
mobilidade dos testículos.
(B)
A avulsão do escroto pode ocorrer em acidentes com
motocicletas e operadores de máquinas industriais.
(C)
Os ferimentos penetrantes do testículo e bolsa
escrotal, na maioria das vezes, são decorrentes de
ferimentos por arma de fogo.
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QUESTÃO 35
Em relação ao traumatismo vesical, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Nas
rupturas
intraperitoneais,
o
tratamento
conservador é recomendado.
(B)
O exame de escolha para identificar lesão vesical é a
cistografia retrógrada, que apresenta acurácia de 85 a
100% no diagnóstico.
(C)
O tratamento para as lesões extraperitoneais é
conservador.
(D)
Em casos mais complexos com múltiplas lesões,
hematúria maciça, lesão próxima ao colo vesical,
grande lesão única ou grande quantidade de coágulos
intravesicais, a exploração cirúrgica para reparo da
lesão deve ser considerada.
(E)
Não é recomendado realizar exploração de hematoma
pélvico durante a cirurgia.

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39

(A)

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

(B)

Referente a Válvula de Uretra Posterior, assinale a
alternativa correta.
Independente do grau de obstrução intraútero, a
apresentação clínica será sempre semelhante.
A ultrassonografia obstétrica mostrará um feto com
uma bexiga distendida e com as paredes espessadas.
O tratamento nunca poderá ser feito ainda no período
neonatal.
Aproximadamente 95% dos pacientes, mesmo sendo
adequadamente conduzidos no período neonatal,
poderão ter efeitos residuais sobre o trato urinário
inferior da presença da válvula.
A vesicostomia cutânea nunca deve ser usada como
alternativa para situações onde a fulguração primária
não é possível.

(C)
(D)

(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação à hidronefrose antenatal, assinale a
alternativa INCORRETA.
Hidronefrose é o termo utilizado para descrever
qualquer aumento ou dilatação de qualquer porção do
sistema coletor do rim. Geralmente, o ponto de corte
utilizado para o diagnóstico pré-natal é diâmetro da
pelve renal maior ou igual a 10mm.
Sua prevalência é de 1,4% nos fetos, porém, após
o nascimento, cai para 0,7%, o que evidencia que
aproximadamente metade dos casos é resolvida
espontaneamente ainda no período antenatal.
A avaliação deve ser iniciada no período neonatal.
Ultrassom deve ser realizado após 72 horas do
nascimento, para que a desidratação fisiológica do
recém-nascido já tenha sido compensada.
A repleção vesical não pode interferir com o grau de
hidronefrose durante o exame.

QUESTÃO 40
Sobre hidronefrose antenatal, assinale a altenativa
correta.
(A)
Para a avaliação da existência e do grau de obstrução,
o exame de escolha é a ressonância magnética.
(B)
A uretrocistografia miccional pode ser realizada após 4
horas do nascimento, para pesquisa de refluxo vesicoureteral, devendo-se deixar profilaxia antibiótica até
que esta patologia seja descartada.
(C)
Nem toda dilatação do trato urinário é sinal de
obstrução significante.
(D)
Rins displásicos multicísticos e válvula de uretra
posterior não fazem parte do diagnóstico diferencial
da hidronefrose antenatal.
(E)
O tratamento pode ser direcionado para cada etiologia
específica, mas normalmente segue um mesmo
padrão para todas as causas.

QUESTÃO 37

(A)

curvatura peniana (chordee).
Quase 95% dos pacientes apresentam hipospádias
distais, com o meato localizado na glande ou
subcoronal.
A melhor época para se realizar a cirurgia é entre 6 e
18 anos de idade.
A técnica empregada independe da localização do
meato.
A investigação hormonal e de cariótipo não faz parte
do diagnóstico das hipospádias.

Mãe procura o pediatra e refere alterações
no meato uretral de seu filho recém-nascido,
logo diagnosticado como hipospádia. Sobre
hipospádias, assinale a alternativa INCORRETA.
Hipospádia é um defeito congênito do pênis, resultando
em 3 anomalias: uma abertura anormal do meato
uretral, ventralmente; curvatura peniana (chordee);
distribuição anormal da pele peniana com excesso de
pele dorsal e escassez ventral.
Sua incidência é 1 em cada 250 meninos nascidos
vivos.
Criptorquidia e hérnia inguinal ocorrem em 9% dos
pacientes com hipospádia.
Hipospádias estão associadas ao risco aumentado de
infecções do trato urinário.
Clinicamente, estão associadas com dificuldade de
direcionar o jato urinário, nos casos mais severos
impedindo que o menino urine em posição ortostática.

QUESTÃO 41
Um pai é informado de que o filho nasceu com uma
doença chamada mielomeningocele. A respeito da
doença, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As disrrafias espinhais são decorrentes do defeito de
fechamento do tubo neural e são a causa mais comum
de disfunção vesical neurogênica em crianças.
(B)
Sua incidência é de 1 a cada 1.000 nascimentos.
(C)
Se um membro da família apresenta disrrafia espinhal,
existe uma chance de 2 a 5% de um segundo membro
também apresentar a patologia.
(D)
Sabe-se que a ingestão de ácido fólico periconcepcional
diminui o risco de defeitos de fechamento do tubo

QUESTÃO 38
Em relação às hipospádias, assinale a alternativa
correta.
(A)
Geralmente são classificadas de acordo com a
posição do meato uretral no pênis, após a correção da
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(E)

neural em até 50%.
A mielomeningocele ocorre em até 10% dos casos de
disrrafia espinhal aberta.

(C)
(D)

QUESTÃO 42

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre
diagnóstico
e
tratamento
das
mielomeningoceles é correto afirmar EXCETO
atualmente o diagnóstico da mielomeningocele é feito
no período antenatal e a intervenção neurocirúrgica
para fechamento do defeito deve ser realizada logo
que possível.
avaliação urodinâmica deve ser realizada assim que a
criança possa ser colocada em posição supina.
pesquisar refluxo vesicoureteral também é importante
nestes pacientes, com indicação de videourodinâmica.
o tratamento é sempre independente dos achados
urodinâmicos.
exame qualitativo de urina e urocultura devem ser
realizados apenas se o paciente apresentar sintomas
de infecção do trato urinário.

(E)

QUESTÃO 46
Em relação ao câncer metastático da próstata,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A radioterapia tem indicações no câncer metastático da
próstata buscando paliação sintomática e prevenção
de eventos ósseos.
(B)
A radioterapia pode ter indicação externa,
principalmente em metástases isoladas sintomáticas,
em áreas de suporte de peso (coluna, fêmur, tíbia) ou,
ainda, em casos de compressão medular pelo tumor.
(C)
A abiraterona (AA) é  um inibidor da síntese de
androgênios exercendo sua ação pela inibição do
citocromo P450 17.
(D)
Os efeitos colaterais em geral foram leves após o
uso da abiraterona, sendo a elevação de enzimas
hepáticas e a hipocalemia os mais comuns.
(E)
Cerca de 98% dos pacientes respondem ao tratamento
quando usado o cetoconazol.

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Em relação à criptorquidia, assinale a alternativa
INCORRETA.
O termo cryptorchidia significa testículo escondido ou
obscuro em grego.
O testículo criptorquídico pode ser atrófico, ectópico
ou não-descido para a bolsa escrotal.
Testículos não palpáveis nunca podem ser encontrados
intra-abdominais.
Por definição, é o testículo que não é palpável na bolsa
escrotal ou que não pode ser levado até ela durante o
exame físico.
O testículo palpável fora do escroto pode ser retrátil
(não é verdadeiramente não-descido), descido
incompletamente (no canal inguinal ou no anel inguinal
externo) ou ectópico (fora do trajeto normal durante a
migração para o escroto, como pré-peniano, femoral
ou perineal).

QUESTÃO 47

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

unilateral é muito menor que a da população normal.
A taxa de paternidade em pacientes com criptorquidia
bilateral é semelhante ao da população normal.
Não existe risco aumentado de desenvolvimento de
neoplasias em testículos criptorquídicos.
Geralmente, estas crianças apresentam um processus
vaginalis patente, com hérnia inguinal indireta
associada em 10% dos casos.

Em relação aos objetivos do tratamento das
criptorquidias, assinale a alternativa INCORRETA.
Prevenir as alterações histológicas que provocam
infertilidade.
Facilitar o acompanhamento para realizar diagnóstico
precoce e diminuir o risco malignidade.
Reduzir o risco de torção do funículo espermático e de
traumas.
Realizar herniorrafia quando necessário.
Prevenir problemas psicológicos pela ausência do
testículo na bolsa escrotal.

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à
doença de Peyronie.
A etiopatologia da doença de Peyronie (DP) não é 
totalmente conhecida, mas há possibilidade de gênese
imunológica.
Trata-se uma desordem do tecido conjuntivo adquirida
atribuída à lesões microvasculares repetitivas ou
traumas durante a relação sexual.
As lesões microvasculares levam ao aparecimento
de placas fibrosas ou nódulos na túnica albugínea do
pênis, reduzindo a elasticidade local e modificando a
curvatura peniana durante a ereção.
Em adultos, não é  comum a associação com a
contratura de Dupuytren (espessamento da palma
da mão e consequente modificação da curvatura dos
dedos).
O diagnóstico é baseado no histórico médico e sexual,
com deformidade e dor penianas, dificuldade para o
coito e até disfunção erétil.

QUESTÃO 45
Em relação à criptorquidia, assinale a alternativa
correta.
(A)
Testículos criptorquídicos apresentam deficiência
da espermatogênese, provavelmente pela ação da
temperatura mais elevada fora da bolsa escrotal ou
decorrente de fatores intrínsecos da gônada.
(B)
A taxa de paternidade em pacientes com criptorquidia
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QUESTÃO 48

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Paciente vai ao urologista com queixa de curvatura
peniana sendo diagnosticado com doença de
Peyronie. Em relação à doença de Peyronie,
assinale a alternativa INCORRETA.
O exame físico inclui a palpação dos nódulos (possível
em 70% dos casos) e a observação da curvatura do
pênis durante uma ereção induzida.
A deformidade peniana é  o primeiro sintoma da
doença em 52% dos casos e está presente em 100%
dos homens afetados.
A história natural da doença de Peyronie pode variar
desde resolução espontânea até piora progressiva da
deformidade e impotência sexual.
O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico.
O tratamento clínico utiliza medicamentos via oral,
aplicações de injeções intralesionais e terapia com
ondas de choque.

QUESTÃO 49
São indicações gerais para realização de biópsia
renal, EXCETO
(A)
cálculo coraliforme.
(B)
insuficiência renal de etiologia desconhecida.
(C)
síndrome nefrótica.
(D)
proteinúria.
(E)
doenças sistêmicas com suspeita de comprometimento
renal, como o lúpus eritematoso sistêmico.
QUESTÃO 50
Em relação aos transplantes renais, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A condição física do doador e principalmente do órgão
a ser doado, é mais importante que a idade.
(B)
Fatores de risco importantes para a falência do órgão
constituem histórico de diabetes ou hipertensão grave
com lesão dos vasos da retina.
(C)
História prévia de malignidade é uma contraindicação
para doação de órgãos.
(D)
Fatores que excluem potenciais doadores ou que
limitam a doação única em vez de múltiplos órgãos são
infarto do miocárdio, angina grave, doença vascular
grave, hipotensão duradoura, oligúria e longo período
de internação em UTI.
(E)
As contraindicações absolutas para a doação de
órgãos são câncer ativo ou metastático (com raras
exceções, ex.: testículo) e cânceres com altas taxas
de recorrência (ex.: linfomas).
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