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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Uma avaliação urológica mais completa com exames de
imagem está indicada para os casos de macro-hematúria
não glomerular. A respeito deste assunto, analise as
afirmativas abaixo:

QUESTÃO 13
Sobre o tratamento Clínico da Litíase Urinária, assinale V
para verdadeiro e F para falso:
( ) No caso da hipercalciúria idiopática, medidas
dietéticas são de grande valia para diminuir a
recorrência e a ingesta hídrica deve ser suficiente para
promover volume urinário superior a um litro por dia;
( ) Sarcoidose e outras doenças granulomatosas podem
provocar aumento de cálcio sérico e urinário, nesses
casos o tratamento visa a supressão da produção do
calcitriol com uso de corticosteroides, cloroquina ou
cetoconazol;
( ) Urina com pH alto é a principal alteração metabólica
em pacientes com cálculos idiopáticos de ácido úrico
e se deve à baixa eliminação de amônia na urina, o
tratamento consiste de alta ingesta hídrica (em torno
de três litros por dia), aumento do consumo de
proteínas e diminuição do pH da urina.

I.

Uma boa indicação para o ultrassom como primeiro
exame, seria no caso de hematúria em crianças, para
pacientes com baixo risco para desenvolvimento de
tumores e para alérgicos a contraste;
II. Ressonância magnética (RM) tem precisão semelhante
à TC na identificação de tumores e pode ser indicada
para pacientes com alergia a contraste;
III. No diagnóstico de tumores vesicais, a sensibilidade do
ultrassom é superior à uretrocistoscopia;
IV. Uretrocistoscopia é indicada a todos os indivíduos com
mais risco de desenvolver câncer de bexiga.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) III e IV;
D) I, II e IV.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F;
B) F, V, V;
C) F, V, F;
D) V, F, F.

QUESTÃO 12
A Urolitíase é problema comum na população, com
prevalência variando de 10 a 13%. O exame de escolha
no diagnóstico desta patologia é:

QUESTÃO 14
Em relação ao traumatismo urogenital, assinale a opção
correta:

A) Ultrassom;
B) Tomografia computadorizada;
C) Ressonância magnética;
D) Radiografia.

A) A maioria das lesões renais é causada por traumas
penetrantes;
B) A hematúria é o principal indicador de trauma
geniturinário e o grau de hematúria se correlaciona
diretamente com a severidade das lesões renais;
C) A tomografia computadorizada (TC) com injeção de
contraste intravenoso é o exame de escolha na
avaliação de lesões renais, mas só pode ser usada em
pacientes hemodinamicamente estáveis;
D) O ultrassom fornece importantes informações sobre o
trauma renal, podendo delinear claramente lacerações
parenquimatosas, lesões vasculares e lesões do sistema
coletor com extravasamento de urina.
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QUESTÃO 15
Sobre a infertilidade masculina, analise as afirmativas
abaixo:

QUESTÃO 18
Câncer de pênis é neoplasia rara em países desenvolvidos,
contrariamente ao que ocorre em regiões de baixo padrão
socioeconômico. Sobre esta neoplasia, assinale a
afirmativa correta:

I.

Mesmo unilateral, criptorquidia pode provocar
diminuição da qualidade global do sêmen em relação
ao homem normal;
II. Orquite pós-caxumba no pós-púbere destrói o epitélio
germinativo e é reconhecida como causa de
infertilidade;
III. Volume seminal abaixo de 5,0 ml sugere perda de
ejaculado durante a coleta, ejaculação retrógrada ou
obstrução dos ductos ejaculatórios.

A) A prevalência desse câncer é maior na terceira década
de vida, sendo pouco encontrado em idosos;
B) O carcinoma epidermoide de pênis (CEP) representa
apenas cerca de 15% dos tumores malignos no pênis;
C) Paciente apresenta lesão peniana com mau aspecto e
odor, resistente a tratamento local, evolutiva e muitas
vezes exsudativa, ocasionando dificuldades no convívio
social e interferindo na qualidade de vida;
D) A extensão do envolvimento linfonodal não constitui um
fator preditivo importante para a sobrevida dos
pacientes com CEP.

Estão corretas:
A) Apenas I e III;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e II;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 19
A Hiperplasia prostática benigna (HPB) é condição clínica
frequente a partir da sexta década de vida, sendo a
neoplasia benigna mais comum no homem. Em relação a
este tema, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 16
A Disfunção erétil (DE) ainda é um problema comum no
consultório urológico. Sobre este assunto, assinale a opção
correta:

I.

Envelhecimento é o principal fator de risco para
desenvolvimento da HPB e seus sintomas;
II. Jato urinário fraco e intermitência são sintomas de
altíssima prevalência em indivíduos com HPB;
III. Os métodos mais utilizados para determinação do PSA
referem como normal valores inferiores a 4,0 ng/ml
em indivíduos abaixo de 60 anos de idade.

A) Como a DE não é doença que necessita
obrigatoriamente de tratamento específico, a
modalidade terapêutica desejada pelo paciente, idade e
condições clínicas devem ser consideradas no plano
propedêutico;
B) Somente na terceira consulta, é que se sugere o teste
oral (domiciliar) com inibidores da PDE5, obedecendo
critérios de contraindicações e desejo do paciente;
C) Auto injeção intracavernosa de drogas vasoativas é o
tratamento de primeira linha na DE;
D) A dose inicial de Sildenafila sugerida é de 150mg
administrado pelo menos 3 horas antes da atividade
sexual.

Estão corretas:
A) Apenas I e III;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e II;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 17
As neoplasias malignas do rim apresentaram incidência
crescente ao longo das últimas décadas. A respeito do
câncer renal, assinale a afirmativa incorreta:
A) Tabagismo é um fator de risco definitivo para câncer
renal – duplica a chance de desenvolvimento desse
tumor e contribui com pelo menos um terço de todos os
casos;
B) Mais da metade dos casos de tumores renais são
diagnosticados incidentalmente durante realização de
exames de imagem;
C) Quanto às características patológicas, 70 a 80% dos
tumores do parênquima renal são tumores papilares;
D) Cirurgia ainda é o único tratamento curativo para câncer
renal localizado e tem por objetivo remover
completamente a neoplasia com adequada margem
cirúrgica.
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QUESTÃO 20
A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer
perda involuntária de urina. A respeito deste assunto
assinale V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 22
As verrugas genitais são causadas por infecção pelo
papilomavírus humano (HPV). Dos mais de 80 sorotipos
do HPV, mais de 20 infectam o trato genital. Em relação a
este tema, analise as afirmativas abaixo:

( ) Nos pacientes acima dos 60 anos as mulheres têm
probabilidade duas vezes superior aos homens de
sofrerem incontinência;
( ) Pacientes com perdas exclusivas sob esforço serão
então diferenciadas daquelas com urgência miccional
e urgi-incontinência, esses últimos característicos de
bexiga hiperativa;
( ) O tratamento da IU de esforço é sempre cirúrgico;
( ) As cirurgias de colpofixação abdominal ou vaginal têm
o objetivo de corrigir distopia ou hipermobilidade do
colo vesical.

I.

A maioria das verrugas genitais visíveis é causada pelo
HPV dos tipos 6 ou 11;
II. A biópsia está indicada quando o diagnóstico é
duvidoso, as lesões não melhoram com o tratamento
convencional, a doença piora durante o tratamento, o
paciente está́ imunossuprimido ou as verrugas são
pigmentadas, induradas, fixas ou ulceradas;
III. A ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha em
todos os casos de verrugas genitais;
IV. A recidiva das verrugas é raro após tratamento
conservador.

A sequência correta de cima para baixo é:

Estão corretas, apenas:

A) F, F, V, F;
B) V, V, F, V;
C) V, F, V, V;
D) F, V, V, F.

A) I e II;
B) I, II e III;
C) III e IV;
D) I, II e IV.

QUESTÃO 21
Sobre a Sífilis, assinale a opção correta:

QUESTÃO 23
Infecção do trato urinário (ITU) pode ser definida como
colonização bacteriana da urina, que resulta em infecção
das estruturas do aparelho urinário – do rim ao meato
uretral. Em relação a ITU, assinale a opção correta:

A) A infecção secundária caracteriza-se por uma úlcera (ou
cancro) no local da infecção;
B) A transmissão sexual da sífilis ocorre mesmo sem a
presença de lesões mucocutâneas;
C) O diagnóstico definitivo de sífilis em estágio inicial é
realizado por exame em campo escuro ou por testes de
imunofluorescência direta com exsudatos da lesão, pois
os anticorpos podem estar ausentes;
D) A realização de apenas um tipo de teste sérico é
considerada suficiente para se confirmar o diagnóstico.

A) As bactérias Gram positivas (enterobactérias e não
fermentadores) são as mais frequentes, mas Gram
negativos são de importância epidemiológica,
especialmente do gênero Enterococcus;
B) Infecção urinária desenvolve-se fundamentalmente por
via ascendente, em decorrência do desequilíbrio entre
virulência bacteriana e as chamadas defesas naturais do
organismo;
C) O tempo de permanência da cateterização vesical não
é o fator importante para colonização e infecção
(bacteriana e fúngica) das vias urinarias;
D) As Pielonefrites agudas são o grupo mais frequente de
ITU e tradicionalmente, os tratamentos sempre são de
5 a 7 dias.
QUESTÃO 24
Paciente, sexo masculino, 40 anos com diagnostico de
Tuberculose renal. Realizou quimioterapia (QT) por 12
semanas, sem resposta satisfatória. No US evidenciou-se
progressão da calcificação renal. Neste caso a melhor
conduta terapêutica é:
A) Nefrectomia parcial;
B) Nefrectomia total;
C) Continua QT por mais seis semanas;
D) Colocação de duplo J.

6 de 8

MÉDICO UROLOGISTA

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
QUESTÃO 25
A respeito do traumatismo uretral, analise as afirmativas
abaixo:

QUESTÃO 27
A síndrome clínica de escroto agudo geralmente acomete
homens jovens. Em relação ao Escroto Agudo, assinale V
para verdadeiro e F para falso:

I.

Todo paciente com suspeita de lesão uretral deve ser
submetido a uretografia retrógrada;
II. Lesões de posterior devem ser corrigidas
primariamente se não for possível o realinhamento
endoscópico;
III. Sondagem vesical às cegas pode piorar o trauma
uretral e transformar lesões parciais em lesões
completas;
IV. Lesões de uretra anterior devem ser corrigidas após
10 a 14 semanas caso não seja possível o
realinhamento primário.

( ) As duas causas mais comuns dessa condição são
torção testicular (cordão espermático) e torção dos
apêndices rudimentares vestigiais do testículo ou do
epidídimo;
( ) Torção testicular é verdadeira emergência cirúrgica, e
mesmo que o quadro clínico se estenda além do
período de 4 a 8 horas, o tratamento cirúrgico é
imperativo;
( ) Apresentação clínica clássica de torção testicular é dor
escrotal súbita e intensa, unilateral, frequentemente
com náuseas e vômitos.

Estão corretas, apenas:

A sequência correta de cima para baixo é:

A) I, II e III;
B) I e III;
C) III e IV;
D) I, II e IV.

A) V, V, V;
B) F, V, V;
C) F, V, F;
D) V, F, F.

QUESTÃO 26
O priapismo é uma urgência urológica comum na rotina
médica. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

QUESTÃO 28
Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:
A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição
pública ou privada onde as condições de trabalho não
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou
a do paciente, bem como a dos demais profissionais;
B) Suspender suas atividades, individualmente ou
coletivamente, quando a instituição pública ou privada
para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas
para o exercício profissional ou não o remunerar digna
e justamente, ressalvadas as situações de urgência e
emergência, devendo comunicar imediatamente sua
decisão ao Conselho Regional de Medicina;
C) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados
e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que
não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as
normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de
Medicina da pertinente jurisdição;
D) Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo
temporariamente,
sem
deixar
outro
médico
encarregado do atendimento de seus pacientes
internados ou em estado grave.

A) Priapismo secundário à anemia falciforme é responsável
por mais da metade dos casos em idosos;
B) No priapismo de baixo fluxo, o paciente não refere dor
e este tipo de afecção não se correlaciona com necrose
e com fibrose dos corpos cavernosos;
C) Priapismo isquêmico geralmente é de origem
traumática;
D) O Priapismo venoso é considerado uma síndrome de
compartimento e deve ser tratado o mais precocemente
possível para evitar complicações tardias.
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QUESTÃO 29
Na elaboração do atestado médico, o médico assistente
observará os seguintes procedimentos, exceto:
A) Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade,
necessário para a recuperação do paciente;
B) Estabelecer o diagnóstico por meio da CID, mesmo sem
a autorização do paciente;
C) Registrar os dados de maneira legível;
D) Identificar-se como emissor, mediante assinatura e
carimbo ou número de registro no Conselho Regional
de Medicina.
QUESTÃO 30
A leptospirose é um importante problema de saúde pública
no Brasil, e esta patologia está na lista de doenças de
notificação compulsória. Sobre a leptospirose, analise as
afirmativas abaixo:
I.

Embora a fase precoce da doença corresponda à maior
parte das formas clínicas (90%), a menor parte dos
casos é identificada e, consequentemente, notificada
nesta fase da doença, devido às dificuldades inerentes
ao diagnóstico clínico e à confirmação laboratorial;
II. A manifestação clássica da leptospirose grave é a
síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de
icterícia, insuficiência renal e hemorragias, mais
comumente pulmonar;
III. A leptospirose causa uma forma peculiar de
insuficiência renal aguda, caracterizada geralmente
por ser não oligúrica e hipocalêmica devido à inibição
de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais,
aumento no aporte distal de sódio e consequente
perda de potássio.
Estão corretas:
A) Apenas I e III;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e II;
D) Todas as afirmativas.
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