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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos Anais para marcar o cartão de 

respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



l ín g u a  p o r t u g u e s a Texto II

Texto I

Ensinamento
Minha mãe achava estudo 
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.

(Adélia Prado)

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.
a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:
a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social
b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”
c) importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai
d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai
e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles:
a) o do enunciador e o da mãe
b) o da mãe eodo pai
c) o do leitor e o da mãe
d) o do enunciador e o do leitor
e) o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que:
a) antecipa uma ideia que será apresentada
b) faz referência a algo próximo ao leitor
c) sinaliza uma referência temporal
d) resume elementos de uma enumeração
e) retoma um termo citado anteriormente

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a) sujeito
b) objeto direto
c) complemento nominal
d) objeto indireto
e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http:// 
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-oor- 

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como:
a) juventude e velhice
b) televisão e paixão
c) organização e desordem
d) realidade e fantasia
e) rapidez e eternidade

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo:
a) ironia
b) metáfora
c) metonímia
d) antítese
e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (10§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é:
a) eu
b) tinha
c) certeza
d) aquele
e) som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:
a) pronome relativo e conjunção integrante
b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
c) pronome relativo e conjunção explicativa
d) conjunção integrante e pronome relativo
e) conjunção explicativa e pronome relativo
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
a) “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b) “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c) “A folia comecava sexta-feira e só terminava terça”
d) “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e) “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro
2momento e imprimiu 5  do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a) 225
b) 375
c) 469
d) 360
e) 380

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a) 117
b) 87
c) 141
d) 105
e) 112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58a letra 
da sequencia é:
a) R
b) O
c) A
d) V
e) S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a) Marcos não estudou e foi aprovado
b) Marcos não estudou e não foi aprovado
c) Marcos estudou ou não foi aprovado
d) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e) Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a) os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b) se 0 valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c) se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d) se 0 valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e) se 0 valor lógico da primeira proposição for verdade e 0 

valor lógico da segunda proposição for falso.

_________ LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH_________

16) Considerando a Lei Federal n° 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares -  EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/ 

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e Aliais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e Aliais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal n° 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -  EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho -  CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho -  CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto n° 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3a 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3a revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercera Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercera Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

__________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS__________

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas l l lé correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no quediz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. Embriologicamente falando, os brotos 
ureterais que formarão o sistema coleto-condutor do 
trato urinário, originam-se a partir do:
I. Dueto de Wolf
II. Ducto de Malpighi-Gartner
III. Ducto de Rosenmuller
IV. Ducto de Weighert-meyer 
Estão corretas as afirmativas:
a) I, apenas
b) I e II, apenas
c) II, apenas
d) III, apenas
e) IV, apenas

27) Durante o desenvolvimento fetal, as lâminas uretrais 
darão origem à uretra peniana no homem. Na mulher, 
a(s) estrutura(s) que elas formarão é (são):
a) Clitóris
b) Grandes lábios
c) Pequenos lábios
d) Uretra
e) Hímen

28) Com relação à irrigação renal, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Geralmente, a artéria renal divide-se em um ramo 

anterior, que fornece três ou quatro artérias segmentares, 
e outro posterior que irá suprir o segmento homônimo

b) O suprimento sanguíneo para o pólo inferior do rim, via 
de regra, é oriundo da divisão anterior da artéria renal, 
sendo que este ramo passa ventralmente à junção 
ureteropiélica

c) Antes de penetrar no parênquima renal, as artérias 
segmentares se dividem em artérias interlobares ou 
infundibulares, que passam adjacentes aos infundíbulos 
renais

d) As arteríolas aferentes glomerulares são ramificações 
das artérias interlobulares, que por sua vez, originam-se 
das artérias arqueadas

e) A multiplicidade das veias renais é mais comum do que 
a das artérias renais

29) Com relação a anatomia do trato urinário, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) Os ureteres, ao longo de seu trajeto abdominal, correm 

lateralmente às veias gonadais
b) O segmento superior do ureter é irrigado por ramos 

oriundos da artéria renal, enquanto que sua porção 
distal, por ramos da artéria ilíaca interna

c) Acamada muscular da bexiga é usualmente dividida em 
longitudinal interna, circular média e longitudinal externa

d) Normalmente, a veia testicular esquerda desemboca 
diretamente na cava e a veia testicular direita, na veia 
renal ipsilateral

e) Os testículos são irrigados, habitualmente, por três 
artérias: artéria cremastérica (ramo da ilíaca interna), 
artéria deferencial e artéria testicular (ramos direto da 
aorta)

30) Com relação a avaliação das hematúrias, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) As principais causas de hematúria variam com a idade, 

mas as infecções urinárias, problemas de próstata e 
litíase figuram entre os diagnósticos mais comuns

b) A intensidade da hematúria, quase sempre, guarda uma 
correlação direta com a gravidade da patologia que a 
desencadeia

c) A prevalência de hematúria microscópica assintomática 
varia de acordo com o sexo, idade, características da 
população e tende a aumentar com a idade

d) Após extensa investigação da hematúria microscópica 
assintomática do adulto, o diagnóstico da causa é 
determinado, em apenas, cerca de 30% dos casos

e) A avaliação urológica completa está indicada em todos 
os casos de macro hematúria de origem não glomerular

31) Com relação à válvula de uretra posterior (VUP), 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) É a causa mais comum de obstrução infravesical em 

crianças do sexo masculino
b) Está associada ao refluxo vésico-ureteral secundário 

em até 60% das casos
c) Embora o ultrassom possa dar indícios bastante 

precisos desta patologia, a confirmação diagnóstica de 
VUP se faz após o nascimento, mediante a realização 
da uretrocistografia miccional

d) Em crianças maiores, a VUP pode se manifestar como 
causa de enurese/incontinência urinária, jato fraco, 
infecções urinárias de repetição, disúria e hematúria

e) A ureterosotomia bilateral é, via de regra, o tratamento 
de eleição para todos os casos, independentemente da 
função renal apresentada ao nascimento

32) Os seguintes achados ao ultrassom antenatal são 
compatíveis com o diagnostico de Válvula de Uretra 
Posterior (VUP), EXCETO:
a) Oligo-hidrâmnio
b) Ureterohidronefrose bilateral
c) Feto do sexo feminino
d) Espessamento vesical
e) Bexiga distendida

33) Com relação a estenose da junção ureteropiélica 
(EJUP), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Meninos são comumente mais afetados que meninas, e 

uma proporção de 2:1
b) O lado esquerdo é mais freqüentemente acometido que 

o direito
c) A JUP pode ser bilateral em10a 40% dos casos
d) Dentre os fatores extrínsecos causadores da obstrução, 

destaca-se a presença de um vaso anômalo cruzando 
inferiormente a JUP

e) O exame considerado padrão ouro para se detectar a 
obstrução da JUP é a cintilografia renal estática com 
DMSA (ácido dimercapto succínico)

34) Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao 
refluxo vesicoureteral na infância (RVU):
a) Atualmente, o RVU só deve ser investigado em meninos, 

a partir do segundo episódio de infecção urinária febril 
(IUF) documentada, ou em meninas, já após o primeiro 
episódio de IUF

b) Embora o RVU não seja uma doença muito prevalente 
na população geral infantil, quando adequadamente 
investigado, ele poderá ser diagnosticado em cerca 
de 20 a 30% das crianças com infecção urinária de 
repetição

c) A uretrocistografia miccional retrógrada (UCM) 
permanece como principal exame complementar no 
diagnostico do RVU

d) Do ponto de vista prático, a UCM deve ser realizada 
sempre fora do período infeccioso

e) Dentre as principais anomalias associadas ao RVU 
pode-se destacar a duplicidade ureteral completa e a 
estenose da junção ureteropiélica
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35) São objetivos do tratamento cirúrgico das distopias 
testiculares, EXCETO:
a) Prevenir alterações tissulares que possam causar 

infertilidade futura
b) Diminuir a incidência de tumores testiculares 

sabidamente relacionados ao testículo criptorquídico
c) Reduzir o risco de torção
d) Melhor resultado estético
e) Minimizar traumas psicológicos relacionados à doença 

de base

36) A presença das seguintes condições são, usualmente, 
consideradas indicações para o tratamento cirúrgico 
da fimose, EXCETO:
a) Balonopostite de repetição
b) Infecção do trato urinário de repetição
c) Prevenção do câncer de pênis
d) Ocorrência de parafimose
e) Obstrução urinária

37) Com relação ao tratamento do trauma de uretra, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) De uma forma geral, a abordagem cirúrgica imediata 

do trauma grave da uretra posterior está associada a 
maiores taxas de incontinência urinária e impotência 
sexual do que a abordagem tardia (após 3 meses)

b) Usualmente, a disfunção erétil que ocorre após a fratura 
pélvica deve-se à lesão neural (>80% casos) em vez da 
vascular

c) Em condições clínicas favoráveis o realinhamento 
endoscópico primário da uretra deve ser encorajado

d) Lesões da uretra feminina são relativamente raras 
devido ao seu pequeno comprimento e mobilização

e) As lesões traumáticas da uretra anterior são cerca de 
três a cinco vezes mais freqüentes que as de uretra 
posterior

38) Sobre a litíase urinária na infância assinale a alternativa 
correta:
a) É mais prevalente no sexo feminino
b) Os meninos são acometidos mais precocemente
c) As crianças negras são mais acometidas que as de 

etnia branca
d) Formação de cálculo vesical está relacionado com 

população de alto nível sócio econômico
e) A litotripsia externa por ondas de choque é contra 

indicado em criança menor de 10 anos

39) Em relação à patologia urológica na criança, assinale a 
INCORRETA:
a) O tratamento da hidrocele é inicialmente conservador 

no primeiro ano de vida e a maioria dos casos evolui 
para cura espontânea

b) Em 20% dos meninos com distopia testicular o testículo 
não é palpável ao exame físico

c) A técnica clássica de ligadura e a secção das veias 
dilatadas em topografia retroperitoneal é a de 
Ivanissevitch

d) A complicação mais comum após tratamento cirúrgico 
da varicocele é a recorrência

e) Em caso de duplicidade ureteral completa, o polo 
superior é o mais sujeito à obstrução

40) Sobre a hipospadia, assinale a alternativa correta:
a) A incidência aumenta quando tem história familiar
b) A hipospadia peniana distai é a mais frequente
c) A técnica de Mathieu é a tubulização da placa uretral
d) A correção cirúrgica deve ser proposto a partir de 2 anos 

de vida
e) O ideal é sempre retirar a placa uretral, pois o tecido é 

fibroso e causa curvatura peniana

41) Sobre a estenose de junção pieloureteral na infância, 
assinale a alternativa correta:
a) A cintilografia renal com DMSA (ácido

dimercaptosuccínico) é o exame ideal para avaliar a 
dinâmica de filtração e eliminação de ambos os rins

b) Um dos critérios para indicação cirúrgica da obstrução 
é a função renal menor do que 40% com DTPA (ácido 
dietilenotriaminopentacético)

c) Os casos de obstrução com DTPA (ácido
dietilenotriaminopentacético) deve ser tratado
cirurgicamente, mesmo com DMSA (ácido
dimercaptosuccínico) sem cicatriz renal e sem alteração 
na quantificação na função renal

d) Na cirurgia de correção, historicamente é utilizada a via 
endourológica

e) É mais comum em menina

42) Sobre a avaliação da função renal com radioisótopos, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A utilização da cintilografia em crianças é interessante, 

pois apresenta poucos efeitos colaterais e pouca 
radiação ionizante

b) A cintilografia renal dinâmica pode ser o DTPA 
(ácido dietilenotriaminopentacético) e o MAG 3 
(mercaptoacetiltriglicina)

c) Antes da administração do radioisótopo a bexiga deve 
ser esvaziada por micção espontânea ou sonda vesical

d) A cistocintilografia indireta só deve ser solicitada em 
criança com controle miccional

e) O exame não deve ser realizado durante infecção 
urinária alta

43) A trombose da veia renal é uma das complicações 
cirúrgicas do transplante renal. Sobre essa condição, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em geral, deve-se a fatores técnicos como torção, 

dobradura ou estenose da anastomose, compressão 
por hematoma ou linfocele

b) A clínica varia desde a ausência de função primária do 
enxerto a anúria súbita, hematúria, dor local, aumento 
do enxerto e ruptura renal com hemorragia grave

c) O ecodoppler apresenta pico arterial sistólico agudo com 
ausência ou inversão da onda diastólica. Há ausência 
de fluxo venoso

d) Rejeição humoral e rejeição vascular, por suas 
características clínicas, não são diagnósticos diferenciais

e) Ocorre, em geral, entre três a nove dias após o 
transplante

44) Para se evitar a ocorrência de rejeição hiperaguda 
do enxerto, em um transplante renal, é fundamental 
a compatibilidade entre doador e receptor no(s) 
sistema(s):
a) Sistema Rh e HLA (antígeno leucocitário humano)
b) Antígenos HLA (antígeno leucocitário humano)
c) AntígenosdoComplexoPrincipaldeHistocompatibilidade
d) Sistema Rh
e) Sistema ABO

45) Em relação a hematúria, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) As lesões urológicas malignas em microhematúrias são 

de 1-3%
b) Hematúria macroscópica tem 5 vezes mais incidência 

de problema urológico sério quando comparado com 
microhematúria

c) Idade maior que 35 anos, sexo masculino e radiação 
pélvica prévia são alguns fatores de risco para câncer 
de bexiga

d) A cistoscopia é reservada para paciente > 50 anos com 
macro ou micro hematúria, com ou sem fator de risco 
para neoplasia vesical

e) O ato de fumar aumenta em 2-4 vezes a chance de 
neoplasia vesical
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46) Sobre a incontinência urinária pós prostatectomia 
radical, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A estenose de anastomose pode ser um fator de bom 

prognóstico cirúrgico para correção da incontinência 
urinária

b) A continência urinária pode acontecer entre 1 a 2 anos 
após a cirurgia, independente da técnica cirúrgica 
(aberta, laparoscópica ou robótica)

c) Idoso, obesidade e próstata volumosa são uns dos 
fatores de risco para incontinência no pós operatório

d) A intervenção cirúrgica antes de 1 ano, mesmo no casos 
graves de incontinência urinária, não deve ser indicada

e) O melhor tratamento para a incontinência urinária é o 
implante de esfíncter uretral artificial

47) Paciente com AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida) pode apresentar alguns problemas 
nefrológicos urológicos. A esse respeito assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) A nefropatia por HIV (NAHIV) é a forma clássica de 

acometimento glomerular pelo HIV, ocorrendo mais 
frequentemente pacientes brancos que negros

b) O indivinavir pode serfatorde risco para urolitíase
c) Há maior incidência de carcinoma de células renais, 

seminoma e Sarcoma de Kaposi
d) Alguns antirretrovirais podem causar alterações agudas 

ou crônicas da função renal
e) O diagnóstico definitivo de NAHIV é feito apenas por 

meio de biópsia renal, que demonstra a variante 
colapsante da glomeruloesclerose segmentar e focal

48) Assinale a alternativa INCORRETA sobre massa 
adrenal:
a) A maioria é adenoma não secretor
b) Doença benigna tem “washout” do contraste menor que 

50%
c) Deve se remover as massas funcionantes
d) Massa maiores de 5 cm tem alta taxa de malignidade e 

com densidade maiorque 25 HU (unidade Hounsfield)
e) A remoção vídeo laparoscópica é uma excelente opção 

cirúrgica

49) Sobre o priapismo assinale a alternativa correta:
a) A maioria ocorre entre 10 e 20 anos
b) No priapismo isquêmico clássico ocorre rigidez dos 2 

corpos cavernosos e do corpo esponjoso
c) Pode estar associado com sildenafila, mas não com 

cocaína ou maconha
d) O priapismo isquêmico tem o PO» < 30mmHg e PCO > 

60 mmHg
e) O melhor tratamento para o priapismo de alto fluxo é a 

embolização

50) Criança de 5 anos de idade é vítima de queda de 
altura de 3 metros, trazido por familiar no pronto 
socorro apresentando hematoma e escoriações em 
região de flanco a direita, em bom estado geral e com 
a urina vermelha clara. Sendo você o médico nesse 
atendimento, a conduta na investigação para um 
possível trauma renal seria:
a) Pela história clínica e os exames clínicos, o recomendado 

é realizar tomografia computadorizada em 3 fases 
apesardo bom estado geral

b) Se a criança apresentar em bom estado geral com 
sinais vitais normais para a idade deve tratar apenas a 
dor e orientar hidratação

c) Colher hemograma e função renal e, se estes estiverem 
normais para a idade, tratar sintomaticamente e 
hiperhidrataçao

d) Deixar em observação clínica e só realizar investigação 
radiológica de trauma renal quando a criança apresentar 
alteração hemodinâmica como a queda da pressão 
arterial

e) A criança apresenta o abdome mais flácido e as 
estruturas mais móveis, portanto sofre menos trauma 
renal, nesse caso o tratamento clínico sem necessidade 
de estudo radiológico é o mais indicado no momento
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