
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
UROLOGIA 

Questão nº: 21 

Sobre os tumores das glândulas adrenais, pode-se afirmar que: 

 

a) Os tumores adrenais benignos não funcionantes são mais frequentes que os 

funcionantes, sendo a histologia mais comum os adenomas corticais.  

b) Os tumores funcionantes são mais frequentes em idosos e os malignos são mais 

frequentes em indivíduos jovens.  

c) Todos os feocromocitomas tem histologia maligna e necessitam de tratamento 

cirúrgico.  

d) Hiperaldosteronismo primário, também conhecido como Síndrome de Conn, 

caracteriza-se por hipertensão arterial, hipocalemia e hiponatremia.  

 

Questão nº: 22 

O câncer de bexiga é a 8° neoplasia maligna mais comum em homens no Brasil, a 

respeito desta patologia, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A apresentação mais comum é o estádio T1, cerca de 70% da apresentação, e tem 

como seguimento re-RTU de bexiga em 30 dias.  

b) Carcinoma in situ é um tumor plano, que não invade a lâmina própria e por definição 

é de alto grau.  

c) Tumor de baixo grau pode ser classificado como de baixo risco  (quando primários e 

únicos) e de risco intermediário ( quando recorrentes e múltiplos).  

d) Tumores pequenos (<1cm) podem ser ressecados embloc, contendo a neoplasia e o 

detrusor subjacente, ou até mesmo com pinça de biópsia a frio.  

 

Questão nº: 23 

A respeito do câncer de próstata (Ca P), é incorreto afirmar que: 

 

a) A incidência varia de acordo com a variação racial e aumento da idade.  

b) Herança genética é fator comprovado.  



c) O antígeno hK3 é o principal marcador para o Ca P, usado amplamente e de fácil 

disponibilidade na rede assistencial de saúde pública. 

d) O PCA-3 é um marcador urinário e deve ser colhido após massagem prostática.  

 

Questão nº: 24 

Sobre câncer renal, pode-se afirmar que: 

 

a) Síndrome de Birt-Hogg-Dubé tem associação com gene BHD e está mais associada a 

variação cromofoba.  

b) Carcinoma dos dutos coletores de Bellini apresentam-se, geralmente, em estágio 

inicial e apresenta padrão nuclear de Fuhrman 1 ou 2.  

c) Carcinoma de células renais tipo papilar tipo 2 tem melhor sobrevida que o tipo 1.  

d) Carcinoma renal papilar hereditário tem associação frequente com esclerose tuberosa. 

 

Questão nº: 25 

A infertilidade conjugal pode ser definida como a incapacidade de um casal obter 

uma gestação após um ano de relações sexuais frequentes, desprotegidas e bem 

distribuídas ao longo do ciclo menstrual. Sobre este tema, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Leucocitospermia ocorre qual há mais de 1 bilhão de neutrófilos por ml no ejaculado.  

b) Necrozoospermia é considerada quando há menos de 58% de espermatozoides vivos 

na amostra seminal.  

c) Hipospermia é caracterizada por uma concentração menor que 15 milhões/ml.  

d) Quando o homem apresenta menos de 5 milhões de espermatozoides por ml, é 

indicada a realização de cariótipo e pesquisa de microdeleção do cromossomo Y.   

 

Questão nº: 26 

As reconstruções microcirúrgicas do trato reprodutivo masculino tiveram, nos 

últimos 100 anos, progressos enormes, com resultados cada vez mais 

surpreendentes. Em relação aos parâmetros a serem considerados como 

diferencial de azoospermias obstrutivas podemos afirmar que teremos: 

 



a) FSH aumentado   

b) Inibina normal 

c) Testosterona diminuída  

d) Volume do ejaculado normal 

 

Questão nº: 27 

Hipospádia é a anomalia congênita da genitália masculina caracterizada por meato 

uretral ectópico associado a curvatura da haste peniana e malformação do 

prepúcio. Em relação à técnica operatória das abaixo relacionada a incisão 

longitudinal profunda da placa, superficial ao corpo cavernoso é efetuada:  

 

a) MAGPI de Duckett 

b) Koyanagi-nonomura  

c) Snodgrass  

d) Onlay  

 

Questão nº: 28 

A orquidopexia é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns na prática da 

urologia pediátrica. Isto se deve ao fato de a criptorquidia isolada ser a anomalia 

da genitália masculina mais comum. É consenso que deve ser realizada aos: 

 

a) 0 a 6 meses de vida.  

b) 6 a 12 meses de vida.  

c) 12 a 24 meses.  

d) Após 24 meses de vida.  

 

Questão nº: 29 

Os divertículos de uretra feminina são fatores de risco, principalmente para qual 

tipo histológico de câncer uretral? 

 

a) Carcinoma de células escamosas 

b) Carcinoma de células transicionais 

  



c) Adenocarcinoma  

d) Carcinoma indiferenciado  

 

Questão nº: 30 

Alfafetoproteína é marcador de tumores testicular. Sua secreção é restrita a 

tumores não seminomatosos. Pode estar elevada em todas as situações abaixo 

relacionadas, EXCETO: 

 

a) Cirrose  

b) Abuso de álcool 

c) Hepatite  

d) Consumo de Canabis (maconha) 

 

Questão nº: 31 

Tumores familiares renais podem estar associados em síndromes hereditárias. Os 

seguintes genes já foram identificados: 

 

a) Gene tsc 1 e- Esclerose tuberosa 

b) Gene FH- oncocitoma familiar 

c) Gene C- met- Birt hogg-Dubé 

d) Gene Tsc2 oncocitoma familiar   

 

Questão nº: 32 

São condições associadas ao priapismo de baixo fluxo, EXCETO: 

 

a) Talassemias   

b) Farmacoterapia intra cavernosa (papaverina)  

c) Antidepressivo  

d) Anti inflamatórios diclofenato  

 

 

 



Questão nº: 33 

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa conhecida desde a 

antiguidade. Sobre o acometimento urinário pela TB, podemos afirmar: 

 

a) A bexiga é o principal órgão acometido pelo bacilo.  

b) O comprometimento peniano é evento comum.  

c) A brucelose deve ser considerada como diagnóstico diferencial. 

d) Quando o bacilo da TB habita o plexo venoso perivesical de forma crônica estamos 

diante de uma patologia conhecida como Bilharzíase e está indicado tratamento com 

esquema RIPE por 6 meses.  

 

Questão nº: 34 

A síndrome que se caracteriza pela combinação de claudicação bilateral das 

extremidades inferiores, atrofia dos músculos das pernas, impotência e diminuição 

ou ausência dos pulsos femorais encontra- se nomeada na seguinte alternativa: 

 

a) Coogan  

b) Martorell  

c) Leriche  

d) Arterite sistêmica de células gigantes 

 

Questão nº: 35 

Em relação à epididimite, a afirmativa CORRETA é: 

 

a) A etiologia da doença não tem correlação com a idade.  

b) Os coliformes são os principais responsáveis pela doença em adulto com menos de 

35 anos, sexualmente ativo, enquanto a Chlamydia trachomatis é mais comum em 

idosos.  

 

 

 



c) O Haemophilus influenzae é o principal responsável pela doença em homossexuais, 

enquanto os coliformes são mais frequentes em adulto jovem heterossexual, com vida 

sexual ativa.  

d) Os coliformes são os principais responsáveis pela doença em idosos, enquanto a 

Chlamydia trachomatis é mais comum em adulto com menos de 35 anos, sexualmente 

ativo.  

 

Questão nº: 36 

Em paciente com traumatismo renal, considera-se indicação absoluta de 

exploração cirúrgica a presença de: 

 

a) Lesão de artéria segmentar 

b) Urinoma  

c) Hematoma perirrenal pulsátil 

d) Tecido desvitalizado 

 

Questão nº: 37 

Considerando o comportamento e a evolução dos feocromocitomas é correto 

afirmar que: 

 

a) Os tumores pequenos tendem a produzir mais sintomas que os tumores volumosos.  

b) Os tumores grandes causam mais sintomas que os pequenos, já que em função do seu 

maior tamanho liberam mais catecolaminas. 

c) O tamanho do tumor não costuma influenciar seu comportamento.  

d) Os exames histopatológicos e imunohistoquímicos são capazes de distinguir com 

facilidade tumores benignos dos malignos.  

 

Questão nº: 38 

Assinale a afirmativa CORRETA acerca da tuberculose geniturinária: 

 

a) A sintomatologia tende a ser persistente. 

b) Piúria estéril é o achado clássico no exame de urina.  

 



c) Urgência é sintoma comum.  

d) Hematúria microscópica é um achado raro.  

 

Questão nº: 39 

Em relação ao trauma urológico e a cirurgia de reconstrução do trato urinário, é 

CORRETO afirmar: 

 

a) Durante a fixação da bexiga no tendão do músculo psoas (psoas hitch), pode ocorrer a 

lesão iatrogênica do nervo ilioinguinal.  

b) Na presença de qualquer grau de hematúria, crianças vítimas de traumatismo renal 

contuso devem ser submetidas a exame radiológico (tomografia computadorizada).   

c) No acesso transperitoneal para o reparo da lesão traumática do rim, a referência 

anatômica utilizada para a incisão do peritônio posterior é a veia mesentérica superior. 

d) A urografia excretora é um bom exame para a avaliação do trauma vesical contuso.  

 

Questão nº: 40 

Há três áreas de estreitamento relativo do ureter, que são de importância clínica 

por poderem prejudicar a eliminação espontânea de cálculos ureterais. Marque a 

alternativa que não corresponde a uma delas: 

 

a) Junção ureterovesical.  

b) Ponto onde o ureter atravessa anteriormente aos vasos ilíacos.  

c) Porção distal do ureter (ureter pélvico)  

d) Junção ureteropiélica  

 

Questão nº: 41 

Sobre a anatomia do pênis e da uretra, marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) O pênis é composto de dois corpos cavernosos (responsáveis pela função erétil do 

pênis) e um corpo esponjoso, por onde a uretra passa.  

b) A uretra masculina tem cerca de 20 cm de comprimento e divide-se em quatro partes 

anatômicas: prostáticas, membranosa, bulbar e peniana.  



c) A uretra feminina tem cerca de 4 cm e se situa abaixo da sínfise púbica e 

anteriormente à vagina.  

d) O esfíncter urinário externo é involuntário e se situa fora do diafragma urogenital. 

 

Questão nº: 42 

Sobre as lesões da genitália externa no paciente vítima de trauma, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

a) A causa mais comum de amputação peniana é a automutilação.  

b) A fratura do pênis ou ruptura do corpo cavernoso por trauma ao pênis ereto ocorre 

mais comumente por choque contra a sínfise púbica ou o períneo durante o intercurso 

sexual.  

c) As causas mais comuns de ruptura testicular após trauma contuso do escroto são 

agressões e esportes, além dos acidentes automobilísticos.  

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 

Questão nº: 43 

Sobre o diagnóstico e tratamento da litíase urinária podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) A hematúria microscópica e, menos comumente, a hematúria macroscópica 

associam-se fortemente ao paciente com nefrolitíase aguda, permitindo que a ausência 

de hematúria descarte o diagnóstico de nefrolitíase.  

b) A dor é o sintoma mais comum e varia de leve e praticamente imperceptível a muito 

intensa, exigindo a administração de analgésico parenterais. 

c) O tratamento da litíase urinária depende do tamanho e da localização do cálculo, 

além da intensidade dos sintomas associados a ele.  

d) O local de obstrução pelo cálculo, em geral, determina a localização da dor.  

 

Questão nº: 44 

Adulto jovem comparece para a consulta urológica apresentando na região genital, 

vesículas agrupadas sobre base hiperemiada, sem seguir a distribuição neural. O 

diagnóstico CORRETO é: 

 



a) Sífilis  

b) Cancro mole  

c) Linfogranuloma venéreo  

d) Herpes simples genital 

 

Questão nº: 45 

Relativos às doenças diversas que acometam a próstata, é CORRETO afirmar: 

 

a) Na biópsia prostática, a porcentagem dos fragmentos acometidos pelo tumor é o mais 

importante fator preditor de margens cirúrgicas positivas, invasão de vesículas seminais 

e doença extraprostática.  

b) Principal tipo de cálculo prostática é o de oxalato de cálcio.   

c) No câncer de próstata, a invasão do colo vesical não é considerada extensão 

extraprostática. 

d) Em relação ao tratamento clínico da HPB com alfa-bloqueadores, os dados de 

literatura indicam que se o paciente não apresentar melhora clínica em um período de 

até quatro semanas, o tratamento deverá ser interrompido.  

 

Questão nº: 46 

O priapismo é considerado uma emergência urológica por representar uma 

síndrome compartimental. Com relação a este tema, é CORRETO afirmar que: 

 

a) No caso de falha do tratamento com aspiração e irrigação dos corpos cavernosos, o 

procedimento de escolha deve ser a injeção intracavernosa de adrenalina diluída.  

b) O aumento da utilização das drogas inibidoras da fosfodiesterase do tipo 5 é uma 

importante causa de priapismo isquêmico.  

c) A leucemia é a principal causa de priapismo em crianças.  

d) Os procedimentos de Winter e El-Ghorab são exemplos de derivações distais no 

tratamento cirúrgico do priapismo.  

 

 

 



Questão nº: 47 

O câncer de rim representa 2% a 3% de todos os tumores malignos. Devido ao 

aumento da detecção incidental pelos métodos de imagem atuais, um número cada 

vez maior de tumores de baixo volume e baixo estadiamento tem sido 

diagnosticado. Com relação às neoplasias renais, é CORRETO afirmar: 

 

a) O carcinoma medular do rim é uma doença agressiva e está relacionado a leucemia. 

b) O oncocitoma origina-se no tubo contorcido proximal.  

c) A maioria dos angiomiolipomas ocorre em pacientes portadores de esclerose 

tuberosa.  

d) O tumor que se estende para o interior da veia renal é classificado no sistema TNM 

atual (AJCC,2009) como T3b.  

 

Questão nº: 48 

Um paciente de cinquenta e sete anos de idade, assintomático, compareceu a 

consulta para checkup, quando foi identificado uma lesão sólida, de 2cm, no polo 

superior do rim esquerdo. A tomografia computadorizada confirmou tratar-se de 

lesão sólida suspeita, na periferia do parênquima renal, aparentemente não 

comprometendo os planos perirrenais. A respeito dos fatores etiológicos e do 

tratamento de lesões semelhantes às do quadro clínico acima descrito, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) A nefrectomia parcial laparoscópica não é possível sem que se faça o controle 

adequado do pedículo vascular.  

b) A nefrectomia parcial em tumores localizados não apresenta as mesmas taxas de 

sobrevida e controle da doença a longo prazo quando comparada com a nefrectomia 

radical.  

c) Em casos de lesões bilaterais e de ocorrência familiar, devem ser pesquisadas 

doenças específicas, como Von Hippel-Lindau, e lesões tumorais em outros órgãos. 

d) A punção percutânea guiada por ultrassom ou tomografia computadorizada para a 

extração de amostra para a biópsia está absolutamente contraindicada, em função do 

alto risco de implante de células malignas no trajeto da agulha de punção.  

 



Questão nº: 49 

Em relação a anatomia e a embriologia do sistema genitourinário, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) O córtex da glândula adrenal origina-se do mesoderma e a medula do 

neuroectoderma.   

b) O ureter retrocavo é uma anomalia da veia cava inferior resultante da persistência da 

veia supracardinal.  

c) Para minimizar o risco de lesão vascular, o tecido para a realização de biópsia 

testicular deve ser extraído da porção medial ou lateral do polo superior do testículo.  

d) Os vasos linfáticos do escroto não cruzam a rafe mediana e drenam para os 

linfonodos inguinais superficiais ipsilaterais.  

 

Questão nº: 50 

O esquema terapêutico adequado, segundo o Ministério da Saúde, para o 

tratamento do cancro mole é: 

 

a) Ciprofloxacina 1g, VO, 12/12 horas, por sete dias. 

b) Azitromicina, 1g, em dose única.  

c) Eritromicina, 1g, VO, 12/12 horas, por três dias.  

d) Ceftriaxona, 1g, 12/12 horas, por cinco dias.  
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