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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, 

usando caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para 

o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros 

similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido 

o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de 

provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

                                                                                                           

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

NOME: _____________________________________________ 
 

LOCAL DE PROVA: _________________   SALA: __________ 
 

DATA: 06/07/2014 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Uma Galinha 

Clarice Lispector 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da 
manhã. 

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para 
ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua 
intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se 
adivinharia nela um anseio.  

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, 
em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — 
o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de 
onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno 
deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e 
consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da 
dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu 
radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos 
cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com 
urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi 
percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem 
pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem 
nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por 
mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às 
vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava 
outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia 
tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia 
nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se 
poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo 
crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo 
uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.  

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. 
Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa 
através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, 
sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. 
De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse 
prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma 
velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e 
desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava 
as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina 
estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do 
acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos: 

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso 
bem! 
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Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. 
Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, 
não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O 
pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento 
qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se 
com certa brusquidão: 

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida! 

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. 

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. 
A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para 
a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a 
correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o 
sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas 
capacidades: a de apatia e a do sobressalto. 

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se 
de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o 
corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena 
cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já 
mecanizado. 

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se 
recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos 
enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, 
ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a 
expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à 
luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada 
no começo dos séculos. 

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 

Texto extraído do livro “Laços de Família”, Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo 
Moriconi, figura na publicação “Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século”. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A cozinheira é quem narra a história. 
B. (   )  A galinha é quem narra a história. 
C. (   )  A menina é a narradora da história. 
D. (   )  O narrador da história é onisciente. 
 
 
2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da 
galinha antes do início do preparo do almoço: 
 
A. (   )  Calma e introvertida. 
B. (   )  Calma e extrovertida. 
C. (   )  Agitada e introvertida. 
D. (   )  Agitada e extrovertida. 
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3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à 
palavra apatia, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha 
quando ela passou a viver com a família: 
 
A. (   )  Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. 
B. (   )  Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de 

atividade e de interesse. 
C. (   )  Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto. 
D. (   )  Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. 
 
 
4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o 
desfecho da história da galinha: 
 
A. (   )  A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga. 
B. (   )  A capacidade de reprodução da galinha. 
C. (   )  O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação. 
D. (   )  A capacidade da galinha de sobressaltar. 
 

GRAMÁTICA 
 
5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de 
palavras por derivação parassintética: 
 

A. (   )  Absolutamente. 
B. (   )  Incapaz. 
C. (   )  Combater. 
D. (   )  Emudecer. 
 
 
6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função 
sintática de objeto direto: 
 
A. (   )  Eu não quis ir à escola. 
B. (   )  Espero-o na faculdade. 
C. (   )  Trouxe o livro para mim. 
D. (   )  Ela só pensa em si. 
 
 
7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se 
encontra de acordo com a norma gramatical: 
 
A. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta. 
B. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta. 
C. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta. 
D. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta. 
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8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa 
CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de 
objeto indireto: 
 
A. (   )  Veja que horas são. 
B. (   )  Pressentimos que o verão chegou. 
C. (   )  Duvidei de que a cidade precisasse de obras. 
D. (   )  Minha vontade era que todos comparecessem. 
 
 
9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego 
adequado da estrutura contendo o verbo bater com o sentido apresentado entre 
parênteses: 
 
A. (   )  O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
B. (   )  O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
C. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
D. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
 

DIREITOS HUMANOS 
 

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A. (   ) Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de 

crença religiosa. 
B. (   ) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. 
C. (   ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar. 
D. (   ) É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura 

e a licença. 
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11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua 
orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, 
marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em 
seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para 
baixo. 
 
(   ) A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, 

inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos 
da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação 
sexual da vítima. 

(   ) A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades 
previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de 
discriminação previsto na legislação. 

(   ) Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito 
privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação. 

(   ) Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver 
associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da 
pena de advertência quanto da de multa. 

 
A. (   ) F, F, V, V. 
B. (   ) F, V, F, V. 
C. (   ) V, V, F, F. 
D. (   ) V, F, V, F. 
 
 
12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida 

privada das pessoas. 
B. (   ) Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, 

com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da 
naturalidade da pessoa. 

C. (   ) Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer 
distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo 
país. 

D. (   ) Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os 
indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o 
respeito desses direitos e liberdades. 
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13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na 
Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, 
adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade. 
II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores. 
III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 

admitida a participação de entidades não governamentais. 
IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda 

forma de discriminação. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) I e III, apenas. 
B. (   ) I, II e IV, apenas. 
C. (   ) II e IV, apenas. 
D. (   ) Todas estão corretas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

14ª QUESTÃO – Em relação ao Atestado Médico emitido pelo médico assistente 
para fins de perícia, é CORRETO afirmar que: 
 
A.(   ) O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo, portanto, 

ser acatado em sua totalidade pelo médico da instituição ou perito. 
B.(   ) O médico assistente deve informar ao perito o tipo de benefício que o 

paciente terá direito (afastamento do trabalho, aposentadoria, readaptação 
funcional). 

C.(   ) O médico assistente deverá sugerir o provável tempo de repouso necessário 
para a recuperação do paciente. 

D.(   ) É direito do médico assistente negar-se a emitir atestado quando discordar 
do benefício pleiteado por seu paciente. 

 
 
15ª QUESTÃO – Conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina 
nº 1931/2009, que dispõe sobre o Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico: 
 
A.(   ) Deixar de esclarecer ao trabalhador as condições de trabalho que ponham 

em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores 
responsáveis. 

B.(   ) Deixar de informar ao paciente, em quaisquer circunstâncias, o diagnóstico, 
o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. 

C.(   ) Assumir a responsabilidade de ato profissional que tenha praticado ou 
indicado por solicitação ou consentimento do paciente. 

D.(   ) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com 
caráter filantrópico ou não do qual não faça parte do corpo clínico. 
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16ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA: 
 
A.(   ) O médico assistente deverá solicitar autorização por escrito do paciente ou 

de seu representante legal para incluir o registro de identificação do 
paciente em seus atestados, declarações ou relatórios. 

B.(   ) Compete ao médico perito, qualquer que seja sua especialidade, orientar o 
periciando quanto ao seu diagnóstico, prescrever o tratamento e fazer 
prognóstico da evolução clínica. 

C.(   ) O médico investido na função de perito deve ficar restrito aos relatórios do 
médico assistente do periciando para a elaboração de pareceres quanto à 
capacidade laborativa. 

D.(   ) A perícia médica é a atividade médica legal responsável pela produção da 
prova técnica em procedimentos administrativos e ou em processos 
judiciais. 

 
 
17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O médico poderá ser excluído da 
função de perito oficial por algumas condições, como por impedimento legal ou 
suspeição. Considera-se condição de impedimento do perito: 
 
A.(   ) Estar ele próprio respondendo a processo análogo, ou seu cônjuge, 

ascendente ou descendente até terceiro grau. 
B.(   ) Ter prestado depoimento anterior no processo. 
C.(   ) Tiver aconselhado qualquer parte. 
D.(   ) For tutor, curador, donatário ou empregador de qualquer uma das partes. 

 
 

18ª QUESTÃO – Em relação à embriologia do trato genitourinário, marque a 
alternativa INCORRETA:  
 
A.(   ) Quando existe deficiência da enzima 5 alfa redutase, o crescimento e o 

desenvolvimento prostáticos são severamente comprometidos. 
B.(   ) A próstata e as glândulas bulbouretrais se desenvolvem a partir dos ductos 

mesonéfricos. 
C.(   ) Meninos com spina bífida tem 23% de incidência de criptorquidia. 
D.(   ) O glomérulo, túbulo proximal, alça de henle e túbulo distal são derivados a 

partir do mesênquima metanéfrico. 
 

 
19ª QUESTÃO – Em relação a SBD/CI - Síndrome da Bexiga Dolorosa/Cistite 
Intersticial, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A.(   ) A relação homem : mulher é 10:1. 
B.(   ) Muitos pacientes relatam seus sintomas adversamente afetados por alguns 

alimentos. 
C.(   ) Uso apropriado de analgésicos em longo prazo é parte integrante do 

tratamento desta síndrome. 
D.(   ) Agentes intravesicais como nitrato de prata, clorpactin, DMSO e sódio 

pentosan polysulfato tem sido utilizados com sucesso limitado. 
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20ª QUESTÃO – Em relação à tuberculose (TBC) genitourinária, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A.(   ) Disseminação hematogênica da TBC ocorre para o rim, epidídimo e trompas 

de falópio. 
B.(   ) A primeira micção da manhã é o espécime mais apropriado para a cultura 

para BAAR-bacilos álcool ácido resistentes. 
C.(   ) TBC usualmente afeta o ureter inferior. TBC da bexiga é secundária à 

infecção de origem renal. 
D.(   ) Sintomas do trato urinário inferior (LUTS) são a apresentação mais comum 

da TBC genitourinária e até 75% dos pacientes se apresentam com piúria 
estéril. 

 
 
21ª QUESTÃO – Em relação ao priapismo, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A.(   ) Aspiração não tem papel no tratamento do priapismo de alto fluxo. 
B.(   ) Fenilefrina é usada no tratamento do priapismo isquêmico. 
C.(   ) A causa mais comum do priapismo isquêmico é idiopática. 
D.(   ) A resolução espontânea do priapismo arterial de alto fluxo é rara. 

 
 
22ª QUESTÃO – Em relação à ejaculação prematura, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A.(   ) A emissão é controlada pelo sistema nervoso parassimpático. 
B.(   ) A serotonina cerebral tem um papel inibitório na ejaculação. 
C.(   ) Evidências suportam um papel para fatores genéticos, hipertireodismo e 

prostatite na ejaculação prematura. 
D.(   ) A fase de expulsão é controlada pelo sistema nervoso somático via nervo 

pudendo. 
 
 
23ª QUESTÃO – Em relação à obstrução do trato urinário superior, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A.(   ) Geralmente, rins com 15% de função não são salváveis em adultos. 
B.(   ) 70% das falhas após pieloplastias laparoscópicas ocorrem nos primeiros 

dois anos. 
C.(   ) O teste de Whitaker é feito perfundindo a pelve renal a 20ml/min. 
D.(   ) O tratamento inicial da fibrose retroperitoneal é feito geralmente com 

esteroides. 
 
 
24ª QUESTÃO – Em relação à Urolitíase, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A.(   ) Cálculo de infecção pode conter grandes quantidades de endotoxina. 
B.(   ) Obesidade não aumenta o risco de Nefrolitíase. 
C.(   ) Pacientes com hiperuricosúria tem aumento de cálculos de oxalato de 

cálcio. 
D.(   ) Tiazídicos podem desmascarar um hiperparatireodismo primário causando 

um aumento importante do cálcio sérico. 
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25ª QUESTÃO – Em relação ao Carcinoma Renal, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A.(   ) 3 a 5% dos carcinomas renais são cromófobos. 
B.(   ) Carcinoma renal de células claras é bilateral em 2 a 4% dos pacientes. 
C.(   ) 20% das pequenas massas sólidas hipercaptantes do meio de contraste na 

TC (Tomografia Computadorizada) são benignas. 
D.(   ) O carcinoma de células claras tem origem nas células do túbulo contorcido 

distal. 
 
 
26ª QUESTÃO – Em relação ao carcinoma urotelial do trato urinário superior, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  Tumores do trato urinário superior ocorrem em 4 a 7% de casos após 

cistectomia radical para carcinoma de bexiga. 
B. (   )  Papilomas invertidos podem estar associados aos tumores do trato urinário 

superior. 
C. (   )  Tumores T3 da pelve renal tem pior sobrevida em relação aos tumores T3 

do ureter. 
D. (   )  Após ressecção de tumores da pelve renal via percutânea, uma nefrostomia 

pode ser deixada para reavaliação algumas semanas depois. 
 
 

27ª QUESTÃO – Em relação à avaliação das doenças da adrenal, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  A produção de ACTH ectópico quase sempre se origina de tecido maligno. 
B. (   )  A causa mais comum de insuficiência adrenal no terceiro mundo é a 

adrenalite autoimune. 
C. (   )  Pacientes com hiperplasia adrenal congênita tem alto risco de desenvolver 

corticoadenomas benignos da adrenal. 
D. (   )  Elevação sérica de cromogranina A tem sido usado como teste confirmatório 

em pacientes com feocromocitoma. 
 
 
28ª QUESTÃO – Em relação à bexiga hiperativa, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  O maior estímulo neurohumoral para contração vesical fisiológica da bexiga 

é a estimulação de receptores muscarínicos parassimpáticos colinérgicos 
pós-ganglionares pela acetilcolina. 

B. (   )  Terapia comportamental deve sempre ser usada junto com medicação. 
C. (   )  Antagonistas de canais de cálcio podem ser efetivos para tratar bexiga 

hiperativa. 
D. (   )  Oxibutinina intravesical mostrou alguma eficácia no tratamento de bexiga 

hiperativa. 
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29ª QUESTÃO – Em relação à disfunção vesical nos idosos, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (   )  Níveis de creatinina normais nos idosos não implica uma taxa de filtração 

glomerular normal. 
B. (   )  Bloqueadores alfa1a seletivos, especialmente tamsulosina, aumenta o risco 

de eventos oftálmicos sérios após iridectomia. 
C. (   )  O uso de agentes anticolinérgicos é uma das causas mais comuns de delírio 

em idosos. 
D. (   )  A capacidade vesical, a sensibilidade e a contratilidade vesical declinam nos 

dois sexos com a idade. 
 

 

30ª QUESTÃO – Em relação aos tumores uroteliais da bexiga, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (   )  Não há associação entre dieta saudável e redução do risco de carcinoma 

urotelial. 
B. (   )  Carcinoma de bexiga em adolescentes e jovens geralmente são bem 

diferenciados e não-invasivos. 
C. (   )  Cistite glandular pode estar associada a lipomatose pélvica. 
D. (   )  Papilomas invertidos são associados com inflamação crônica. 
 
 
31ª QUESTÃO – Em relação a cirurgia para carcinoma de bexiga, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Mitomicina intravesical no pós-operatório imediato de ressecção transuretral 

reduz significativamente a progressão do tumor. 
B. (   ) Antes da ressecção endoscópica do tumor vesical, o trato urinário superior 

deve ser estudado com imagem. 
C. (   ) O limite caudal da linfadenectomia pélvica é o ligamento de Cooper. 
D. (   ) 64% dos pacientes de cistectomia radical tem pelo menos uma complicação 

perioperatória nos primeiros 3 meses. 
 
 
32ª QUESTÃO – Em relação à derivação urinária ortotópica, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (   )  A continência diurna pode demorar 3 a 6 meses para ser recuperada. 
B. (   )  A retenção urinária ocorre em 10 a 25% dos casos e é mais comum em 

homens. 
C. (   )  O volume do reservatório geralmente aumenta com o tempo. Reservatórios 

feitos com íleo tem aumento maior do volume em relação a reservatórios 
feitos com cólon. 

D. (   )  Pesquisas de qualidade de vida não mostraram superioridade de derivações 
ortotópicas em relação a derivação cutânea incontinente. 
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33ª QUESTÃO – Em relação ao PSA (Antígeno Prostático Específico), marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  O toque retal não resulta em flutuação significativa do PSA. 
B. (   )  Expressão ectópica do PSA ocorre em tecido mamário, adrenal e carcinoma 

renal. 
C. (   )  Estatinas não alteram o PSA. 
D. (   )  Os níveis de PSA são menores em homens hipergonádicos. 
 
 
34ª QUESTÃO – Em relação ao tratamento hormonal do câncer de próstata, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (   ) Fogachos podem ser tratados com megestrol. 
B. (   ) A ciproterona é um dos antiandrogênios não-esteroidais usados no 

tratamento da doença metastática. 
C. (   ) Antiandrogênios devem ser usados por aproximadamente 20 a 30 dias junto 

com agonistas LH-RH no início do tratamento da doença metastática em 
coluna. 

D. (   ) A deprivação androgênica pode causar anemia. 
 

 
35ª QUESTÃO – Em relação às anomalias do testículo e escroto, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (   )  Observação é o tratamento de escolha para a maioria dos adolescentes 

com varicocele. 
B. (   )  A gonadotrofina coriônica humana (hCG) deve ser usada para distinguir 

criptorquia e testículo retrátil. 
C. (   )  Orquiopexia deve ser realizada com 6 meses de idade na criança nascida a 

termo. 
D. (   )  Geralmente a torção de testículo após o nascimento é intravaginal. 
 
 
36ª QUESTÃO – Em relação às hipospádias, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (   ) Dihidrotestosterona entre a oitava e décima-segunda semana de gestação é 
a chave mediadora no desenvolvimento normal do pênis. 

B. (   ) Há aumento do risco de hipospádias em nascimentos resultantes de 
fertilização assistida. 

C. (   ) Curvatura ventral resulta de bandas fibrosas. 
D. (   ) Tubularização da placa uretral é uma das formas de reparo cirúrgico das 

hipospádias. 
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37ª QUESTÃO – Em relação à etiologia e epidemiologia do câncer de próstata, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (   )  O gene BCRA2 tem um papel no desenvolvimento do câncer de próstata. 
B. (   )  Aproximadamente 15% dos pacientes com câncer de próstata tem a forma 

hereditária ou familiar. 
C. (   )  A idade média do diagnóstico de câncer de próstata é 68 anos. 
D. (   )  Inflamação crônica e infecção não tem nenhum papel na gênese do câncer 

de próstata. 
 

 

38ª QUESTÃO – Em relação aos tumores retroperitoniais, marque a alternativa 
INCORRETA:  
 

A. (   )  Lipomatose pélvica é um processo hipeplásico. 
B. (   )  Sarcomas têm uma tendência à recidiva em parte devido a uma 

pseudoencapsulação. 
C. (   )  Mielolipoma usualmente ocorre no retroperitônio, mas ocasionalmente pode 

ser encontrado na adrenal. 
D. (   )  Rabdomiossarcomas são classificados como embrionário, alveolar e 

pleomórfico. 
 

 
39ª Questão – Em relação à Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino 
(DAEM), marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (   )  Hipogonadismo não está associado a aumento da mortalidade em homens. 
B. (   )  Homens hipogonádicos têm aumento dos níveis séricos de insulina.  
C. (   )  Administração de testosterona em idosos é associada com aumento da 

sensibilidade à insulina. 
D. (   )  O metabolismo da testosterona tem lugar principalmente no fígado, próstata 

e pele. 
 

 
40ª QUESTÃO – Em relação à urolitíase, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. (   )  O maior determinante da formação de cálculos de ácido úrico é o pH 
urinário baixo. 

B. (   )  Cálculos de infecção (struvita) podem conter apatita carbonato. 
C. (   )  Hipercalciúria renal é devido a redução da reabsorção tubular renal de 

cálcio. 
D. (   )  Defeitos no transporte de arginina não causa cálculo de cistina. 
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