
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

UROLOGIA

21. Dentre  os  cristais  urinários  relacionados  a  seguir,  aquele  que  tem  significado 
patológico,  quando visto na microscopia  de pequeno aumento,  durante  um exame de 
urina, é: 
 

 a) Oxalato de cálcio. 
 b) Fosfato de cálcio. 

             c) Ácido úrico. 
 d) Cistina. 

22. A causa mais comum de incontinência urinária contínua é: 

          a) Ureter ectópico.
          b) Câncer de próstata.
          c) Cistite.
          d) Fístula vésico-vaginal.

23. A presença de nitritos no exame de urina é fortemente sugestiva de: 

          a) Hematúria..
          b) Cristalúria.
          c) Bacteriúria.
          d) Cilindrúria.

24. Deve-se  considerar  infecção urinária  complicada aquela  que ocorre em pacientes 
com: 

          a) Resistência a todos os antibióticos testados.
          b) Urina de pH urinário neutro.
          c) Fluxo urinário sem alterações.
          d) Anormalidades estruturais ou funcionais do trato urinário.

25. As condições que causam diminuição da densidade da urina são:

          a) Diminuição da ingestão de líquidos, uso de diuréticos e diabetes insipidus. 
          b) Aumento da ingestão de líquidos, uso de diuréticos e diabetes mellitus.
          c) Aumento da ingestão de líquidos, uso de diuréticos e desidratação por febre ou 

diarréia.
          d) Aumento da ingestão de líquidos, uso de diuréticos e diabetes insipidus. 



26. Homem, 73 anos, em pós-operatório de neoplasia maligna de próstata, no décimo dia 
apresenta  "falta  de  ar".  Ao exame físico,  pulso  de  108 bpm,  respiração de  24  irpm, 
pressão arterial de 130x90 mmHg, murmúrio vesicular diminuído na base do hemitórax 
esquerdo. A principal hipótese diagnóstica é: 

        a) Infarto agudo do miocárdio.
        b) Embolia pulmonar.
        c) Sépsis urinária.
        d) Dissecção de aneurisma da aorta torácica.

27. O sintoma mais comum do câncer da bexiga é: 

         a) Perda de peso. 
         b) Massa pélvica.
         c) Disúria.
         d) Hematúria indolor e freqüentemente intermitente.

28. Ao exame laboratorial, a urina com pH ácido apresenta precipitação dos cristais de:

         a) Oxalato de cálcio, ácido úrico e cistina.
         b) Fosfato de cálcio e estruvita.
         c) Oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e estruvita. 
         d) Oxalato de cálcio, ácido úrico e estruvita.
 

29. Podemos tratar a epididimite aguda com as seguintes medidas: 

a) Repouso, analgésico, elevação da bolsa escrotal contra o abdome e aplicação de 
anestésico local no cordão espermático.

b) Fluorquinolona como primeira opção independentemente da idade do paciente e 
do possível agente etiológico, repouso, analgésico, elevação da bolsa escrotal 
contra o abdome e aplicação de anestésico local no cordão espermático.

c) Penicilina  benzatina  como  primeira  opção,  independentemente  da  idade  do 
paciente e do possível agente etiológico, repouso, analgésico, elevação da bolsa 
escrotal contra o abdome e aplicação de anestésico local no cordão espermático.

d)  Antibiótico direcionado ao agente etiológico específico, repouso, analgésico, 
elevação da bolsa escrotal contra o abdome e aplicação de anestésico local no 
cordão espermático.



30. A presença de eritrócitos dismórficos no exame de urina sugere que a hematúria tem 
origem em doença: 

        a) Túbulo intersticial renal
        b) Glomerular
        c) Ureteral. 
        d) Vesical. 

31. As causas mais comuns de lesão ureteral em cirurgia aberta, em ordem decrescente 
de freqüência, são: 

a)   Uretropexia  transabdominal,  cirurgia  vascular  abdominal,  histerectomia, 
cirurgia colorretal, remoção de tumor ovariano.

b)   Cirurgia colorretal, remoção de tumor ovariano, uretropexia transabdominal, 
cirurgia vascular abdominal, histerectomia.

c)   Remoção  de  tumor  ovariano,  uretropexia  transabdominal,  cirurgia  vascular 
abdominal, histerectomia, cirurgia colorretal.

d)   Histerectomia,  cirurgia  colorretal,  remoção  de  tumor  ovariano,  uretropexia 
transabdominal, cirurgia vascular abdominal. 

32. o critério mais útil no diagnóstico diferencial entre torção de testículo e epididimite é: 

       a) Idade.
       b) Hematúria.
       c) Piúria.
       d) Disúria.

33. A causa mais comum de urina turva:
 
      a) Quilúria.
      b) Fosfatúria.
      c) Piúria.
      d) Hematúria.



34. Com relação à hematúria durante a micção, pode-se afirmar que:
 

a) A hematúria inicial provém do ureter enquanto que a hematúria total indica que o 
sangramento é da bexiga ou do trato urinário superior e a hematúria terminal (ao 
final da micção) é geralmente secundária à inflamação na área do colo vesical ou 
uretra prostática. 

b) A hematúria inicial é geralmente secundária à inflamação na área do colo vesical 
ou uretra prostática, enquanto que a hematúria total indica que o sangramento é da 
bexiga ou do trato urinário superior e a hematúria terminal (ao final da micção) 
provém da uretra.

c) A hematúria inicial indica que o sangramento é da bexiga ou do trato urinário 
superior, enquanto que a hematúria total é geralmente secundária à inflamação na 
área  do  colo  vesical  ou  uretra  prostática  e  a  hematúria  terminal  (ao  final  da 
micção) provém da uretra.

d) A hematúria inicial provém da uretra, enquanto que a hematúria total indica que o 
sangramento é da bexiga ou do trato urinário superior, e a hematúria terminal (ao 
final da micção) é geralmente secundária à inflamação

e) 6 na área do colo vesical ou uretra prostática.

35. O quadro em que há indicação absoluta para a exploração cirúrgica após um trauma 
renal encontra-se na seguinte alternativa: 

      a) Sangramento renal persistente,  extravasamento de urina,  hematoma perirrenal 
pulsátil.

      b) Sangramento renal persistente, hematoma perirrenal em expansão, extravasamento 
de urina. 

      c)  Sangramento renal  persistente,  hematoma perirrenal  em expansão, hematoma 
perirrenal pulsátil.

    d) Extravasamento de urina, hematoma perirrenal em expansão, hematoma perirrenal 
pulsátil.

36. A conduta imediata em paciente  com sangramento através do meato uretral,  para 
excluir lesão uretral, consiste em realizar:

      a) Cistostomia com trocarte.
      b) Exploração da uretra com cateter de Foley.
      c) Uretrocistoscopia. 
      d) Uretrografia retrógrada. 



37. As  manifestações  clínicas  de  toxicidade  ao  anestésico  local  são,  em  ordem 
cronológica: 

      a) Bradicardia - parada circulatória - inconsciência. 
      b) Hipertensão - dormência na língua - parada respiratória.
      c) Convulsão - dormência na língua - parada respiratória.
      d) Dormência na língua - convulsão - parada respiratória.

38. Os linfáticos lombares são linfonodos primários e regionais de grande interesse para o 
cirurgião urológico porque drenam os seguintes órgãos: 

        a) Bexiga e testículo.
        b) Rim e bexiga.
        c) Rim e testículo. 
        d) Rim e próstata. 

39. A manobra de Kocher fornece exposição cirúrgica dos:

       a) Vasos renais e pélvis renal esquerda.
       b) Vasos renais e pélvis renal direita.
       c) Vasos renais e pélvis renal direita e esquerda.
       d) Vasos renais e dos vasos ilíacos direitos. 

40. Para medir-se o diâmetro do cateter uretral, utiliza-se a escala French (Fr), na qual o 
Fr é igual e representa, respectivamente: 

       a) 0,33 mm I diâmetro luminal.
       b) 0,33 mm I diâmetro externo.
       c) 0,66 mm I diâmetro externo. 
       d) 0,66 mm I diâmetro luminal.  

41. A torção do testículo ocorre mais comumente entre: 

       a) 1 e 8 anos de idade.
       b) 5 e 12 anos de idade.
       c) 8 e 12 anos de idade. 
       d) 12 e 20 anos de idade. 

42. São fatores de risco para o carcinoma de células transicionais da bexiga, exceto:

      a) Tabagismo.
      b) radiaçãos ionizante.
      c) ciclofosfamida. 
      d) infeccão por Schistosoma haematobium.



43. A causa mais comum de epididimite em adulto jovem é:
 
      a) Cryptococcus.
      b) N. gonorrhoeae e E. coli.
      c) Chlamydia trachomatis e E. coli. 
      d) N. gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis.

44. Os tumores malignos do testículo mais freqüentemente encontrados na prática clínica 
diária são: 
        a) Seminomas.
        b) Sarcomas testiculares.
        c) Carcinomas embrionários.
        d) Coriocarcinomas.

45. o feocromocitoma é um tumor funcionante da glândula supra-renal, de tratamento 
cirúrgico,  que  merece  preparo  pré-operatório  especial.  Em relação  a  esse  preparo,  é 
correto afirmar que: 

        a) Uso de insulina é freqüente, devido a efeito hipergliceiante, causado pela grande 
liberação de catecolomaninas.

        b) O uso de beta bloqueadores raramente está indicado. 
        c) O preparo especial só está indicado em tumores com mais de 4 cm.
        d) Preparo deve ser feito, utilizando alta bloqueadores específicos.

46. Em relação aos aspectos anatomopatológicos, no feocromicitoma é correto afirmar:
 
       a)  A incidência de neoplasia maligna é semelhante entre os tipos esporádico e 

familiar.
       b) O tipo familiar só se manifesta em pacientes mais velhos. 
       c)  A maioria dos casos são considerados esporádicos e atingem apenas uma das 

glândulas.
       d) A localização extra-adrenal é tão freqüente quanto a intraglandular.
 
47. A  validade  de  uma  amostra  de  urina  do  jato  médio  deve  ser  questionada  se  a 
microscopia revelar: 

       a) Bactérias.
       b) Glóbulos vermelhos.
       c) Células epiteliais escamosas.
       d) Glóbulos brancos.

48.  No paciente  com sífilis  primária e  alergia  à penicilina,  as drogas que podem ser 
utilizadas são: 

       a) Doxiciclina, tetraciclina, eritromicina e vancomicina.
       b) Doxiciclina, tetraciclina, eritromicina e ceftriaxona.
       c) Doxiciclina, tetraciclina, eritromicina e lincomicina.
       d) Doxiciclina, tetraciclina, vancomicina e lincomicina.



49. A causa mais comum de hematúria glomerular é:

      a) Glomerulonefrite membranosa.
      b) Glomerulonefrite mesangioproliferativa.
      c) Nefropatia IgA.
      d) Lupus eritematoso sistêmico.

50. A cura da infecção do trato urinário depende mais da:

       a) Concentração sérica do antimicrobiano.
       b) Meia-vida sérica do antimicrobiano.
       c) Concentração urinária do antimicrobiano.
       d) Duração do tratamento antimicrobiano.
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