
   

 

 

 

 

 

      

 
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 40 questões objetivas. 
 

• Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 
 

• Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta esferográfica preta ou 

azul-escuro e preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. Não rasure ou amasse a folha de 

respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será anulada a questão em que for assinalada mais 

de uma alternativa, ou a que estiver totalmente em branco. 
 

• Não será permitido sair da sala antes de uma hora e meia do início das provas, salvo em caso de extrema 

necessidade. 
 

• Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 
 

• Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a confiabilidade 

do processo seletivo.  
 

• Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, devidamente 

identificado nos locais adequados. 

                                                                                       -                                               BOA PROVA! 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

 Leia com atenção 

Concurso de Residência Médica 2022 

Identificação obrigatória 

 

Nome do(a) candidato(a): ______________________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 

UROLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 1 

Homem de 27 anos, vítima de acidente motociclístico, colisão moto x poste. EF: consciente, 

orientado e imobilizado em prancha rígida e colar cervical. FC = 110 bpm, PA = 90x60 mmHg, 

MV abolido no hemitórax esquerdo, abdome globoso, doloroso à palpação de flanco e 

hipocôndrio esquerdo, com presença de hematoma e discreta irritação peritoneal local. Realizou 

Tomografia Computadorizada do abdômen que evidenciou laceração esplênica de três cm de 

profundidade, com presença de líquido periesplênico e no espaço de Morrison. A próxima 

conduta médica adotada deverá ser? 

a) Laparotomia exploradora. 

b) Videolaparoscopia diagnóstica. 

c) Punção seguido de drenagem torácica em selo d’água. 

d) Observação do paciente em esquema de UTI. 

e) Lavado peritoneal diagnóstico. 

 

QUESTÃO 2 

Você assumiu o estágio de cirurgia ambulatorial e algumas informações estão anexadas no livro 

de registro dos procedimentos. Tendo o poder de alterar as observações, quais delas deveriam 

ser apagadas? 

I - As biópsias excisionais podem não respeitar as linhas de força da pele, em se tratando de 

lesões com suspeita de malignidade. 

II - Devem ser usados anestésicos locais com vasoconstritor em procedimentos como  

cantoplastias, para a redução do tempo de analgesia e do sangramento. 

III - Devem ser usados anestésicos locais com vasoconstritor em procedimentos como  

frenuloplastias, para redução da dor local e do sangramento  

IV - Sintomas neurológicos como convulsões e até parada respiratória são decorrentes de 

reações alérgicas do paciente aos anestésicos locais. 

V - São dispensadas as assinaturas de termo de consentimento informado e de doação de órgãos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e IV, apenas.                 

b) I, III e V, apenas.                                    

c) I, IV e V, apenas.                 

d) I e IV, apenas.                                     

e) II, III e V, apenas.                         

 

QUESTÃO 3 

Paciente masculino com 32 anos de idade foi submetido a apendicectomia videolaparoscópica 

e o exame anatomopatológico evidenciou a presença de adenocarcinoma bem diferenciado com 

cerca de 2,0 centímetros de diâmetro acometendo o óstio e base do apêndice cecal. A conduta 

seguinte nesse caso é: 

a) Paciente considerado curado, pois o tumor é bem diferenciado e não necessita de seguimento. 

b) Seguimento com colonoscopia anual, devido ao comprometimento do óstio apendicular. 

c) Seguimento com ressonância nuclear magnética abdominal semestral. 

d) Seguimento com marcadores tumorais, como o CEA, CA 19-9 ou CA 125. 

e) Colectomia direita videolaparoscópica. 

 

 

 

Cirurgia Geral 



QUESTÃO 4 

Paciente do sexo masculino, 62 anos, portador de hérnia inguino-escrotal volumosa há 6 anos, 

com dermatite na bolsa escrotal. Sem comorbidades relevantes. O conteúdo escrotal atingia até 

o terço médio da coxa esquerda. Foi submetido a hernioplastia inguinal pela técnica de 

Lichtenstein com ressecção parcial do grande omento. A cirurgia teve duração de 3 horas. Foi 

encaminhado para recuperação pós-anestésica mantendo-se estável sem uso de drogas 

vasoativas. No primeiro dia de pós-operatório, evoluiu com dor abdominal e dispneia, sendo 

necessária intubação e ventilação mecânica. Necessitou de ventilação com pressão positiva e 

PEEP. O abdômen apresentava-se tenso, frequência cardíaca de 120 bpm, pressão arterial de 

80x60 mmHg, diurese de 300 mL em 12 horas. Nesse quadro, o que podemos pensar? 

a) Deve-se investigar um trombo-embolismo pulmonar pela realização de angiotomografia de 

tórax. 

b) A Síndrome Compartimental Abdominal é diagnosticada e medidas para diminuir a pressão 

intra-abdominal devem ser utilizadas com urgência. 

c) A taquicardia, a hipotensão e a distensão abdominal sugerem fortemente sangramento 

abdominal agudo secundária a ressecção omental. 

d) A oligúria deve-se ao pouco volume recebido durante a cirurgia e a expansão volêmica deve 

solucionar o quadro clínico.  

e) A colocação da tela de Polipropileno Plus no espaço pré-peritoneal evitaria este quadro. 

 

QUESTÃO 5 

Paciente é admitido no ambulatório de clínica cirúrgica e você, tendo realizado o exame físico, 

constatou que o paciente é portador de hérnia inguinal direita, Nyhus IIIA, com indicação de 

tratamento cirúrgico eletivo. Nessa condição: 

a) A técnica para a reconstrução da parede inguinal requer o uso de tela inorgânica no espaço 

sub-aponeurótico para a prevenção de seroma. 

b) A recidiva herniária após cirurgia inguinal pela técnica de Lichtenstein ocorre, mais 

comumente, junto ao púbis. 

c) A técnica de Stoppa consiste no uso de tela gigante no espaço pré-aponeurótico, abrangendo 

os dois lados. 

d) A recidiva herniária após cirurgia inguinal pela técnica de Lichtenstein ocorre, mais 

comumente, junto ao anel inguinal profundo. 

e) A técnica de Lichtenstein é caracterizada pelo fechamento sem tensão e colocação de tela 

pré-peritoneal, sendo uma técnica utilizada na correção herniária inguino-escrotal. 

 

QUESTÃO 6 

Paciente do sexo masculino, com 26 anos vem à consulta com suspeita de acalasia do esôfago. 

O que é considerado correto? 

a) A disfagia decorrente da acalasia do esôfago no jovem, não é progressiva. 

b) A acalasia da cárdia é caracterizada por hipertonia do corpo esofágico e hipotonia do esfíncter 

esofágico inferior. 

c) A dilatação endoscópica associada à injeção submucosa da enzima botulínica está indicada 

nos casos de dólico-megaesôfago. 

d) A cirurgia de Serra Dória é atualmente a cirurgia mais realizada nos casos de megaesôfago 

graus I a III. 

e) A esofagomiotomia de Heller-Pinotti realizada por videolaparoscopia é o procedimento 

cirúrgico de escolha nos graus iniciais (I e II). 

 

 



QUESTÃO 7 

Na realização do procedimento videolaparoscópico eletivo podem ocorrer lesões internas. Em 

qual situação descrita abaixo ocorre a maioria das lesões inadvertidas? 

a) Liberação da parede gástrica posterior durante a cirurgia da hérnia de hiato.  

b) Dissecção e ligadura do ducto cístico perpendicular nas colecistectomias. 

c) Realização da crurorrafia no caso de grande afastamento dos pilares diafragmáticos. 

d) Punção com agulha de Veress para realização do pneumoperitônio. 

e) Durante a colocação dos trocartes auxiliares na região supra-umbilical. 

 

QUESTÃO 8 

Na investigação de um quadro de dispepsia o paciente realizada uma endoscopia digestiva alta, 

cujo diagnóstico endoscópico foi de uma úlcera gástrica, assim, está correto afirmar que: 

a) As úlceras do tipo III se localizam na curvatura menor junto à incisura angularis e apresenta 

normocloridria ou hipocloridria. 

b) As úlceras do tipo II estão localizadas no corpo do estômago, junto a incisura angularis em 

combinação com uma úlcera duodenal e tem produção ácida aumentada. 

c) As do tipo IV são pré-pilóricas e cursam com hipercloridria.  

d) As do tipo III ocorrem próximo à incisura angularis e cursam com normo ou hipercloridria. 

e) As úlceras gástricas independentemente da localização cursam com hipercloridria. 

  

QUESTÃO 9 

No vocabulário médico existem vários epônimos e designação de cidades como referências a 

determinados consensos. Os critérios de Amsterdam definem, de maneira mais específica, 

a) as complicações dos divertículos de pulsão dos cólons. 

b) a síndrome do Câncer Colorretal Hereditário não Associado à Polipose. 

c) o comprometimento da via biliar quanto à localização da síndrome de Mirizzi. 

d) a extensão da doença de Bowen urogenital no sexo feminino. 

e) a classificação rotacional dos tipos de volvos gástricos e colônicos. 

 

QUESTÃO 10 

Um pediatra encaminha para o seu ambulatório uma criança com 3 anos de idade, cujo 

responsável refere o crescimento de uma tumoração na região cervical média-anterior, móvel e 

indolor. O pai refere a presença da nodulação desde o nascimento, porém tem percebido um 

aumento significativo nos últimos 6 meses. Você deve considerar que 

a) essas lesões cervicais originam-se entre a 18ª e a 21ª semana de gestação. 

b) a Cintilografia com Iodo123 e a Ressonância Magnética não ajudam no diagnóstico 

diferencial do cisto tireoglosso. 

c) os cistos branquiais são cerca de três vezes mais comuns do que os cistos tireoglossos. 

d) o diagnóstico diferencial inclui cisto tireoglosso, rânula e a laringocele. 

e) a nodulação apresenta-se como uma cistificação da parede hipofaríngea na prega 

glossoepiglótica. 

 

QUESTÃO 11 

Paciente do sexo masculino de 26 anos, drogado no momento do trauma, é admitido na sala de 

emergência do pronto socorro municipal com precordialgia súbita, intensa e acompanhada de 

dispneia progressiva. Ao exame físico, encontra-se taquicárdico, taquipneico, com hipotensão 

arterial. Ao exame físico apresentava turgência jugular e ausculta pulmonar com murmúrio 

vesicular abolido à esquerda, com hipertimpanismo à percussão e abafamento de bulhas 

cardíacas. Qual a conduta mais adequada nesta situação? 



a) solicitar eletrocardiograma, tratando-se de um evento cardiovascular secundário ao abuso de 

drogas. 

b) perfil gasométrico arterial, avaliando a necessidade de ventilação mecânica por overdose. 

c) punção torácica esquerda com agulha calibrosa, para descomprimir o pneumotórax 

hipertensivo. 

d) radiografia de Tórax, pois se trata de um pneumotórax. 

e) ecocardiograma, para precisar a fração de ejeção cardíaca assim como necessidade de droga 

vasoativa. 

 

QUESTÃO 12 

Em relação a glândula tireoide, coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas sentenças abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta: 

(  ) Os nódulos tireoidianos são frequentes na população geral. 

(  ) A maioria dos nódulos tireoidianos são malignos. 

( ) No tratamento do hipertireoidismo da Doença de Graves podemos utilizar 03 diferentes 

modalidades terapêuticas: drogas antitireoidianas, radioiodoterapia e cirurgia. 

(  ) O termo bócio é um termo universal que significa aumento da tireoide. 

(  ) Os bócios podem ser classificados em difusos e nodulares além de tóxicos e atóxicos. 

 

a) V, F, V, V, F 

b) V, F, F, F, V 

c) F, F, V, F, V 

d) V, F, V, V, V 

e) V, V, F, F, F 

 

QUESTÃO 13 

Entre os pacientes abaixo, qual apresenta maior possibilidade de apresentar uma neoplasia 

maligna de tireoide? 

a) Mulher com nódulo sólido, hipocogênico, margens regulares e calcificação na periferia do 

nódulo. 

b) Homem com nódulo sólido, isoecogênico, margens irregulares e microcalcificações. 

c) Homem com nódulo misto (cístico com área sólida), margem regular e mais alto do que 

largo. 

d) Mulher com nódulo sólido hipoecogênico, margens irregulares e mais alto que largo. 

e) Homem com nódulo sólido, hiperecogênico, com microcalcificações e margens regulares. 

 

QUESTÃO 14 

Paciente com histórico de trauma retal, podemos considerar a afirmação incorreta: 

a) Lesão retal intraperitoneal deve seguir os mesmos conceitos de tratamento das lesões 

colônicas. 

b) Lesão tipo IV por empalamento no reto distal deve ser tratada com sutura, lavagem retal, 

antibiótico, terapia e sigmoidostomia em alça. 

c) Ferimentos por arma de fogo na região glútea exigem investigação completa, mesmo na 

ausência de sangue retal. 

d) Retossigmoidoscopia rígida ou flexível e tomografia com contraste via retal são exames que 

podem ser solicitados 

e) nos casos de empalamento a devolução do objeto ao paciente e/ou familiares é obrigatório. 

 

 



QUESTÃO 15 

Na UTI neonatal foi solicitada a avaliação cirúrgica de um recém-nascido, do sexo feminino 

que não apresenta eliminação de mecônio desde o seu nascimento há 18 horas. Foi 

diagnosticado que o recém-nascido tem ânus imperfurado. Frente a esse diagnóstico clínico, 

podemos confirmar a veracidade das alternativas, exceto: 

a) As fístulas obstrutivas perineais podem ser tratadas com anoplastia. 

b) É recomendável decidir sobre a realização de colostomia ou reparo primário nas primeiras 

24 horas de vida. 

c) A presença de mecônio na urina define o diagnóstico de fístula retouretral. 

d) A colostomia está indicada nos casos cujo exame físico revela falta da impressão anal e gás 

acima do cóccix à radiografia. 

e) É mandatório a investigação de outras malformações associadas. 

 

QUESTÃO 16  

Paciente encaminhado para avaliação constando na documentação a possibilidade de lesão de 

origem vascular na região cervical lateral esquerda. Qual a lesão vascular é a mais comumente 

encontrada na cirurgia de cabeça e pescoço? 

a) Fístula arteriovenosa por trauma cervical. 

b) Hemangioma. 

c) Hemangiopericitoma. 

d) Gliocitoma.  

e) Linfangioma. 

 

QUESTÃO 17 

Uma criança do sexo feminino com seis anos apresenta dor abdominal em cólica há cerca de 

36 horas. O exame físico abdominal evidencia a presença de uma massa palpável e dolorosa 

em hipocôndrio esquerdo. No toque retal a presença de muco sanguinolento em dedo de luva. 

Na ultrassonografia abdominal foi observada a imagem em alvo na topografia da dor 

abdominal. A conduta mais correta é: 

a) Colonoscopia infantil. 

b) Enema baritado com duplo contraste. 

c) Exploração cirúrgica por laparotomia ou videolaparoscopia. 

d) Observação clínica, com a suspensão de alimentos lácteos. 

e) Tratamento clínico específico de retocolite ulcerativa agudizada. 

 

QUESTÃO 18 

Considerando uma lesão da via biliar principal que ocorre durante a colecistectomia 

videolaparoscópica. Qual a afirmação correta?  

a) O índice de lesões iatrogênicas da via biliar principal é igual à convencional; 

b) Sangramento próximo ao hilo deve ser coibido com o uso de energia térmica e 

clipagem, a fim de evitar prejuízo na qualidade da imagem, o que dificultaria a cirurgia; 

c) As lesões térmicas por continuidade são importante mecanismo de estenose biliar benigna; 

d) É obrigatória a realização da cirurgia com quatro punções; 

e) A colangiografia intra-operatória pouco ajuda na prevenção de lesões iatrogênica 

 

QUESTÃO 19 

É correto afirmar sobre os tumores relacionados ao HPV em cabeça e pescoço: 

a) A punção de linfonodos suspeitos não permite detectar o status HPV do tumor primário que 

a originou. 



b) Recomenda-se a pesquisa de HPV, rotineiramente, em tumores de cabeça e pescoço. 

c) Está contraindicado o uso de mais de uma modalidade de exames para a pesquisa do HPV 

para um mesmo caso, dado que resultados conflitantes podem gerar vieses diagnósticos. 

d) A detecção do DNA do HPV por PCR é o padrão ouro para se afirmar que um tumor é 

causado pelo HPV. 

e) Apesar de não detectar o vírus em si, a imunoexpressão pelo p16 em tumores de orofaringe 

é fortemente sugestiva de um tumor causado por HPV, além de apresentar excelente valor 

prognóstico. 

 

QUESTÃO 20 

Quanto à epidemiologia do câncer da cavidade oral, assinale a alternativa correta: 

a) Trata-se do câncer mais prevalente nos indivíduos do sexo masculino no Brasil. 

b) Cerca de 90% dos indivíduos acometidos são do sexo masculino. 

c) A mortalidade global por esta neoplasia é em torno de 50%. 

d) O HPV tem sido responsável pela maior parte dos casos em países desenvolvidos. 

e) O soalho da boca, o rebordo alveolar e a mucosa jugal estão entre os principais subsítios 

acometidos pela doença no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 1 

Sobre o tratamento de cálculos renais, é correto afirmar: 

a) A litotripsia extracorpórea é mais eficiente em cálculos < 1cm, densidade < 1000 uh e de 

polo inferior. 

b) A nefrolitotripsia percutânea tem piores índices de sucesso nos cálculos > 2 cm quando 

comparada a outros métodos. 

c) A ureterolitotripsia com fragmentação de cálculos não pode ser realizada em paciente 

anticoagulado. 

d) A nefrolitotripsia percutânea, ureterolitotripsia e litotripsia extracorpórea não têm seu 

sucesso afetado pelo sobrepeso. 

e) A nefrolitotripsia transureteroscópica tem alto índice de sucesso, independentemente da 

localização de cálculos. 
 

QUESTÃO 2 

São indicações para estudo radiológico na pielonefrite aguda: 

a) Suspeita de cálculo obstrutivo. 

b) História pregressa de cirurgia pélvica. 

c) História de infecção urinária de repetição. 

d) História familiar de litíase. 

e) Estão corretas as alternativas a) e c). 

 

QUESTÃO 3 

São anormalidades que estão relacionadas à persistência bacteriana: 

a) Divertículo uretral, cálculo de infecção, fimose. 

b) Cálculo de infecção, fimose, coto ureteral pós-nefrectomia.  

c) Duplicidade ureteral, orquite, divertículo uretral. 

d) Cálculo de infecção, divertículo uretral, coto ureteral pós-nefrectomia. 

e) Coto ureteral pós-nefrectomia, orquite, fimose. 

 

QUESTÃO 4 

São patologias urológicas relacionadas a síndrome plurimetabólica, exceto: 

a) Bexiga neurogênica. 

b) Tumor urotelial. 

c) Cálculo renal. 

d) Infecção urinária de repetição. 

e) Ejaculação precoce. 

 

QUESTÃO 5 

Sobre o trauma renal é correto afirmar: 

a) No trauma grau 5, a conduta é cirúrgica. 

b) A lesão costal ipsilateral eleva a probabilidade de trauma renal grave. 

c) A intensidade da hematúria é diretamente proporcional a gravidade do trauma. 

d) O papel da urografia intra-operatória durante cirurgia em caráter de emergência, é avaliar a 

viabilidade do rim acometido (avulsão de pedículo renal). 

e) Exames de imagem (tomografia com contraste EV) é necessária para controle do dano 

renal após 48 h do evento. 

 

Urologia  



QUESTÃO 6 

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST) é correto afirmar, exceto: 

a)  Pacientes com uretrite gonocócica devem sempre ser tratados para uretrite não-

gonocócica associada. 

b)  Após o tratamento efetivo da sífilis, o VDRL (teste não treponêmico) sempre se torna não 

reagente. 

c)  Mais de 50% da população sexualmente ativa será infectada pelo HPV (vírus do papiloma 

humano) ao longo da vida. 

d) Pacientes sem verrugas genitais também podem transmitir o HPV. 

e) O herpes vírus tipo 1 é sempre responsável pelas lesões labiais.                                                             

 

QUESTÃO 7 

Sobre o refluxo vesico-ureteral (RVU), assinale a alternativa correta. 

a) Não existe aumento da prevalência de RVU entre irmãos  

b)  O RVU secundário está relacionado à alteração no trígono vesical.  

c) As cicatrizes renais pós-pielonefrite são melhores avaliadas por meio da cintilografia renal. 

d)  Meninos com RVU submetidos à postectomia prévia têm a mesma chance de apresentar 

infecção do trato urinário (ITU). 

e) A presença de divertículo paraureteral muda o grau de resolução espontânea do RVU. 

 

QUESTÃO 8 

Sobre as ITU, é correto afirmar: 

a) Quase 100% das mulheres apresentarão ITU durante a vida 

b)  A maior causa de ITU hospitalar não está associada ao uso de sonda vesical durante a 

internação. 

c)  O crescimento bacteriano aumenta em urinas mais diluídas. 

d)  A bacteriúria assintomática não deve ser tratada na rotina, exceto em casos especiais. 

e)  Os níveis baixos de estrógeno no período pós-menopausa apenas pioram a condição da 

mucosa vaginal e não aumentam o risco de ITU em mulheres.  

 

QUESTÃO 9 

Paciente de 29 anos, vítima de colisão moto x poste, dá entrada à emergência trazido pelo 

SAMU, com colar cervical e prancha longa. Ao exame inicial, apresenta via aérea pérvia, 

Glasgow 15, PA 140x90, FC 108bpm. Apresenta escoriação em flanco esquerdo e deformidade 

em antebraço direito, pelve estável. Foi realizada sondagem vesical com presença de hematúria 

macroscópica. TC abdômen e pelve: rim esquerdo com laceração parenquimatosa de 2,0cm e 

sem extravasamento de contraste. Demais estruturas sem alterações. 

 

Sobre o trauma renal, assinale a alternativa correta. 

a) O caso descrito acima se trata de um trauma renal grau II. 

b) Após análise da tomografia, está indicado exploração cirúrgica. 

c) Todo trauma renal grau IV requer tratamento cirúrgico. 

d) Na abordagem cirúrgica do trauma renal esquerdo, para o controle dos vasos renais, o acesso 

deve ser, inicialmente, por meio da abertura da fáscia de Gerota. 

e) No extravasamento urinário persistente (urinoma), a abordagem inicial deve ser 

conservadora. 

 

 

 



QUESTÃO 10 

Homem, 34 anos casado há 12 anos, com um filho (5 anos) deste relacionamento e outro filho 

(16 anos) de relacionamento anterior, parceira atual com idade de 27 anos. MAC atual 

contracepção hormonal. Tem interesse em contracepção definitiva por meio da vasectomia.  

Dentre as orientações abaixo, qual não se relaciona à vasectomia: 

a) A confirmação da azoospermia por meio do espermograma é necessária. 

b) Embora seja considerada “definitiva”, a vasectomia pode apresentar falha. 

c) A taxa de “recanalização” espontânea é de 1/2000 vasectomizados. 

d) Orquialgia crônica pode ser relatada em cerca de 10% dos vasectomizados. 

e) A anejaculação é relativamente comum, e definitiva.  

 

QUESTÃO 11 

Homem, 56 anos vasectomizado há 15 anos, parceira atual nulípara e com 23 anos de idade. 

Desejam gestação sem a utilização de reprodução assistida, por meio de fertilização in vitro. 

Diante da situação clínica descrita, qual conduta o urologista deveria propor? 

a) Insistir na fertilização in vitro. 

b) Programar a vasovasostomia microcirúrgica. 

c) Programar a vasovasostomia sem microcirurgia. 

d) Propor inseminação artificial com esperma de doador. 

e) Encaminhá-los à adoção.  

 

QUESTÃO 12 

Adolescente, 13 anos, procura serviço médico acompanhado dos pais, devido à orquialgia 

crônica esquerda. Os pais e o paciente encontram-se ansiosos devido às informações vistas no 

“Google”. Ao exame, observa-se testículos assimétricos, sendo o esquerdo de volume reduzido, 

e presença de estruturas serpiginosas na porção proximal do hemiescroto esquerdo, em direção 

ao anel inguinal superficial, facilmente visíveis durante Valsalva e com o paciente em pé. 

Hemiescroto direito e testículo direito de aspectos habituais.  

Diante do quadro clínico descrito acima, qual a conduta a ser tomada pelo urologista que assiste 

o paciente: 

a) Controle com analgésicos e anti-inflamatórios. 

b) Tratamento cirúrgico (varicocelectomia), sem técnica microcirúrgica. 

c) Tratamento cirúrgico (varicocelectomia), com técnica microcirúrgica. 

d) Seguimento clínico anual. 

e) Seguimento clínico anual, após congelamento de duas amostras seminais. 

 

QUESTÃO 13 

Em relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa correta: 

a) T1b tumor não palpável menor ou igual a 5% do material da RTU de próstata. 

b) T1 tumor palpável. 

c) T1c tumor identificado na biopsia de próstata devido à elevação do PSA. 

d) T3a invasão da vesícula seminal. 

e) M1a metástase a distância com envolvimento ósseo 

 

QUESTÃO 14 

Em relação à carúncula uretral, assinale alternativa correta: 

a) A carúncula uretral é uma lesão inflamatória que é mais comumente diagnosticada nas 

mulheres na pré-menopausa. 

b) Geralmente aparece como uma massa exofítica esverdeada no meato uretral.  



c) Quando irritadas, podem causar manchas na roupa íntima ou tornar-se doloroso. 

d) Etiologicamente, quando irritadas, as carúnculas não estão relacionadas com prolapso da 

mucosa.  

e) A maioria dos autores recomenda tratamento cirúrgico inicial para a solução do caso. 

 

QUESTÃO 15 

Sobre as glândulas adrenais, assinale a alternativa correta. 

a) A veia adrenal direita drena para a veia renal direita. 

b) A zona fasciculada é o local de produção de glicocorticoides. 

c) A zona reticular é produtora de minerarocorticoide. 

d) A zona glomerosa é produtora de andrógenos adrenais. 

e) Adenomas na adrenal são tratados sempre com cirurgia. 
 

QUESTÃO 16 
Sobre o efeito dos fármacos no ureter, assinale a correta: 

a) Losartana aumenta a amplitude e a frequência da contração ureteral. 

b) Opioides não têm ação antiespasmódica importante na cólica renal. 

c) Diclofenaco tem valor antiespasmódico, aumentando a contração ureteral. 

d) Nifedipino ativa a atividade ureteral. 

e) Gentamicina não tem efeito antiespasmódico no ureter. 

 

 QUESTÃO 17 
Homem, 35 anos, da entrada no pronto atendimento com relato que, durante o ato sexual ouviu 

um estalido, seguido de perda abrupta de ereção e dor no pênis, há 45 minutos.  Ao exame, 

apresenta importante edema e hematoma no pênis, associado a uretrorragia.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Considerando fratura de pênis como diagnóstico, a cavernossografia torna-se mandatória. 

b) A maioria das fraturas ocorre proximais ao ligamento suspensor do pênis. 

c) Ressonância magnética é um método preciso para demonstrar a ruptura da túnica albugínea. 

d) Com reparo cirúrgico imediato, a curvatura peniana é observada em torno de 10 % dos 

pacientes. 

e) Lesões associadas ao coito são geralmente dorsais, onde a túnica albugínea é mais delgada. 

 

QUESTÃO 18 
São técnicas cirúrgicas para a correção de estenose de JUP, exceto: 

a) Anderson – Hynes 

b) Foley 

c) Culp – DeWeerd 

d) Scardino – Prince 

e) Freyer 

 

QUESTÃO 19 
Sobre cálculo urinário em gestantes, assinale a alternativa correta: 

a) A incidência de cálculo urinário sintomático é maior em gestantes do que nas não gestantes 

(em idade fértil). 

b) Hidronefrose induzida pela gravidez é a causa mais comum de dilatação do trato urinário em 

gestantes no 2º trimestre. 

c) O exame complementar inicialmente indicado é a ultrassonografia do trato urinário. 



d) A ressonância magnética é contraindicada na avaliação de cálculos urinários em gestantes. 

e) Menos de 50% das gestantes com cálculo sintomático o eliminam espontaneamente, 

quando tratados de forma conservadora. 

 

QUESTÃO 20 
Paciente de 40 anos da entrada no pronto atendimento com relato de que está com pênis ereto 

há 5 horas, referindo dor de moderada intensidade no pênis. Relato de ter utilizado injeção 

intracavernosa (papaverina) antes de ato sexual.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) A principal hipótese diagnóstica é priapismo não isquêmico.  

b) Em casos de priapismo de baixo fluxo, na gasometria dos corpos cavernosos encontramos 

pO2 < 60mmhg; pCO2 >30mmhg; ph>7,25. 

c) Ressonância magnética não tem valor para documentar fibrose em casos isquêmicos de 

maior tempo de evolução. 

d) Manobra de Ebbehoj e shunt Quackels/Sacher são considerados shunt proximais. 

e) Na técnica de Grayhack, a veia safena é mobilizada abaixo da veia femoral e anastomosada 

no corpo cavernoso. 
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