
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

MMÉÉDDIICCOO // UURROOLLOOGGIISSTTAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

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

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

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

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.
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17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

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

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRETAS as assertivas

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

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de
persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Conforme a Portaria Nº 144, de 20/11/97, somente será permitida a esterilização voluntária (vasectomia) nas
seguintes situações, EXCETO.

A) Capacidade civil plena.
B) Indivíduos maiores de 25 anos.
C) Ter, pelo menos, dois filhos vivos.
D) Avaliação favorável emitida por equipe multidisciplinar, após o prazo mínimo de 60 dias da manifestação do candidato à

esterilização cirúrgica.
E) Instituição hospitalar credenciada pela Secretaria de Saúde (municipal ou estadual), mesmo que não ofereça outras opções

de meios e métodos contraceptíveis reversíveis.

22. Em relação ao preenchimento da Declaração de Óbito (DO), assinale a alternativa INCORRETA.

A) Compete obrigatoriamente ao médico, a emissão da DO, a não ser nos lugares onde não exista este profissional.
B) Em caso de óbito ocorrido em domicílio, de causa natural, compete ao médico assistente o fornecimento da DO.
C) Em caso de paciente hospitalizado sem médico assistente, qualquer médico do hospital, no caso, o que estiver de plantão,

deverá fornecer a DO mediante consulta ao prontuário hospitalar, anotando que se trata de médico substituto.
D) Em caso de morte violenta, a DO deve ser emitida após necrópsia, por médico patologista em serviço de verificação de

óbito.
E) Caso a pessoa venha a morrer em conseqüência de lesões causadas por violência, não importa o tempo transcorrido entre

estas e a morte, cabendo somente ao IML, através do perito médico-legal, fornecer a DO.

23. Sobre as Infecções do Trato Urinário (ITU), é INCORRETO afirmar.

A) Cisto-uretrografia miccional é o exame fundamental para a pesquisa de refluxo vesico-ureteral em crianças até quatro anos
de idade, após o controle de infecção.

B) A ITU representa a complicação médica mais freqüente durante a gestação.
C) Profilaxia prolongada das ITU é necessária em pacientes submetidos a transplante renal.
D) Menor alteração da flora vaginal e retal é uma das vantagens do tratamento de curta duração para a cistite bacteriana aguda.
E) A pielonefrite aguda não-complicada não exige a realização de exames de imagem de qualquer natureza para a orientação

terapêutica.

24. Assinale a alternativa CORRETA.

A) A presença de bactérias na cultura de sêmen deve ser valorizada somente na presença de leucospermia e culturas negativas
de primeiro jato e jato médio urinários.

B) A hiperprolactinemia encontra-se em 20% dos homens inférteis.
C) Na investigação da infertilidade masculina, a análise hormonal é indispensável, mesmo que a análise seminal esteja normal.
D) A oligozoospermia proveniente de varicocele geralmente cursa com níveis de LH (Hormônio Luteinizante) anormais.
E) Níveis séricos baixos de FSH indica insuficiência dos túbulos seminíferos.

25. Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Somente 15% a 20% dos pacientes com câncer da próstata têm metástases viscerais identificáveis.
B) O mapeamento ósseo tem alta sensibilidade, capaz de detectar até 98% das metástases.
C) Em pacientes com câncer de próstata metastático, virgens de tratamento hormonal, o valor inicial do PSA tem relação com

o prognóstico da doença.
D) É recomendável o uso de radioisótopos, após a falha da quimioterapia, em pacientes portadores de carcinoma metastático

hormônio-refratário da próstata, que tenham lesões ósseas múltiplas e queixas dolorosas que não respondam aos
analgésicos convencionais.

E) A orquiectomia bilateral é considerada o tratamento padrão do câncer de próstata avançado.

26. Considerando criptorquidia como a ausência de testículo no escroto, em conseqüência da falta da migração normal
do testículo, a partir da sua posição intra-abdominal, é correto afirmar, EXCETO.

A) É mais comum do lado direito.
B) Apresenta incidência familiar em torno de 20%.
C) De forma isolada, é a anomalia congênita mais comum ao nascimento.
D) A laparoscopia diagnóstica é um método seguro e efetivo, cuja acurácia na localização testicular está acima de 90%.
E) O risco de degeneração maligna não diminui após a orquipexia.
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27. Considerando-se a varicocele como uma dilatação anormal das veias espermáticas e do plexo pampiniforme, é
CORRETO afirmar.

A) Tem uma prevalência de 40% na idade adulta.
B) A maioria é localizada à direita.
C) A recuperação do volume testicular após a cirurgia varia de 20% a 50%.
D) Cinqüenta por cento dos adultos portadores de varicocele têm sua fertilidade alterada.
E) A incidência no adolescente é a mesma no adulto.

28. Sobre neoplasia de bexiga, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os tumores superficiais de bexiga de aspecto séssil ou sólido apresentam comportamento mais agressivo do que os tumores
papilíferos.

B) Há evidências de que o tumor superficial de bexiga único e menor que três centímetros está associado à menor taxa de
recidiva e progressão tumoral.

C) O carcinoma de células escamosas de bexiga está associado à extrofia vesical.
D) Pacientes tratados com ciclofosfamida apresentam risco elevado de desenvolverem carcinoma de bexiga e geralmente são

agressivos.
E) A radioterapia pélvica pode estar associada ao desenvolvimento de carcinoma de bexiga.

29. Os diversos exames de imagem (Ultra-Sonografia (USG), Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância
Magnética (RM)) têm contribuído para o aumento do diagnóstico de massas renais sólidas. Sobre estes, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) A TC é o melhor método para diagnóstico dos tumores renais, com eficácia semelhante à RM.
B) Em 50% dos casos de adenocarcinoma renal, a lesão é hiperecogênica à US, tomando por referência o tecido renal normal.
C) Quando há perda da função renal ou quando o contraste não pode ser usado, a RM é bem indicada.
D) A RM é o método ideal para determinar patência vascular, invasão de órgãos adjacentes e detecção de linfonodos peri-

hilares.
E) A US diagnostica 83% das lesões maiores que três centímetros.

30. Quanto ao câncer de pênis, assinale a alternativa CORRETA.

A) A disseminação hematogênica precoce do carcinoma epidermóide é incomum.
B) O tipo histológico mais freqüente é o carcinoma verrucoso.
C) Cinqüenta por cento dos casos localizam-se no prepúcio.
D) A invasão vascular não tem importância prognóstica significativa.
E) Quarenta por cento dos tumores de baixo grau já apresentam metástases linfonodais:

31. Na anatomia vascular renal, a artéria renal, quando única, geralmente apresenta:

A) 6 ramificações principais: artérias segmentares apicais superiores e inferiores, artérias superior, média, inferior e posterior.
B) 5 ramificações principais: artérias segmentares apical, superior, média, inferior e posterior.
C) 4 ramificações principais: artérias segmentares superior, média, inferior e posterior.
D) 3 ramificações principais: artérias segmentares superior, média e inferior.
E) 3 ramificações principais: artérias segmentares superior, inferior e posterior.

32. Com relação ao tratamento da tuberculose do trato urinário, é CORRETO afirmar.

A) Dilatações com balão ou dilatadores fasciais são geralmente necessários em tuberculose urinária, quando se evidencia ureter
“em rosário” na urografia excretora.

B) Cavernotomia tem indicação para a confirmação diagnóstica de tuberculose urinária, quando a cultura de BK é negativa
devido à baixa sensibilidade da aspiração percutânea translombar com agulha guiada por imagem.

C) A nefrectomia parcial representa uma modalidade cirúrgica cada vez menos comum devido aos resultados obtidos com a
quimioterapia.

D) Em cirurgia reconstrutiva da ureterite tuberculosa, reimplante ureteral ou procedimento de Boari são raramente utilizados
pela infreqüência do acometimento da junção ureterovesical.

E) Casos de bexiga contraída por tuberculose vesical refratária à quimioterapia e associada com dor e urgência miccional são
normalmente tratados com cistectomia total e substituição vesical ortotópica ou heterotópica.

33. Qual das doenças abaixo ocasiona freqüentemente um padrão urodinâmico, caracterizado por hiperatividade
detrusora e dissinergia vésico-esfincteriana?

A) Demência senil.
B) Síndrome de Shy-Drager. D) Doença cérebro-vascular.
C) Esclerose múltipla. E) Poliomielite.
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34. A combinação, que melhor descreve o tipo de disfunção miccional permanente, que pode ocorrer após a ressecção
abdômino-perineal de reto, é

A) incontinência urinária de esforço / arreflexia do detrusor.
B) incontinência urinária de urgência / hiperatividade do detrusor.
C) incontinência urinária por transbordamento / detrusor hiperativo.
D) incontinência urinária de urgência / detrusor hipoativo.
E) incontinência urinária mista / detrusor hiperativo.

35. Paciente masculino de 18 anos refere dor testicular à esquerda há 12 horas, não associada com febre ou sintomas
miccionais. Ao exame clínico, apresentou dor à palpação testicular e do epidídimo, espessamento do epidídimo e
alívio com a elevação manual da bolsa escrotal. O diagnóstico mais provável e o sinal clínico descrito são
respectivamente:

A) orquiepididimite / sinal de Prehn.
B) torção de testículo / sinal de Morgagni. D) orquiepididimite / sinal de Morgagni.
C) torção de testículo / sinal de Prehn. E) neoplasia testicular / sinal de Morgagni.

36. Como causa de priapismo, é correto considerar, EXCETO.

A) Doenças mieloproliferativas.
B) Trauma perineal. D) Uso de medicações antilipidêmicas.
C) Uso de álcool. E) Anemia falciforme.

37. Ao se realizar a ureteroureterostomia para a reconstrução ureteral devido a ferimento por arma branca, qual dos
itens a seguir é conduta indispensável?

A) Drenagem transperitoneal.
B) Nefrostomia pós-operatória. D) Suturas em pontos separados.
C) Reparo espatulado. E) Retroperitonealização da anastomose ureteral.

38. Com relação à fisiologia da ereção, é INCORRETO afirmar.

A) Na fase de ereção, o mecanismo de veno-oclusão se dá pela compressão das vênulas subtúnicas contra a túnica albugínea,
realizada pelos sinusóides do tecido erétil peniano.

B) Na fase de ereção, ocorre a contração das fibras musculares lisas cavernosas, mediadas pelas terminações nervosas
autonômicas colinérgicas.

C) Na fase de ereção, os principais neurotransmissores envolvidos são: o óxido nítrico, a acetilcolina e o peptídeo intestinal
vasoativo (VIP).

D) Na fase de detumescência, a fosfodiesterase tipo 5 inativa o GMPc no citoplasma das fibras musculares lisas.
E) Na fase de ereção, terminações nervosas parassimpáticas impedem a liberação de noradrenalina no ambiente cavernoso.

39. Em qual das doenças sexualmente transmissíveis abaixo, a Chlamydia trachomatis representa um agente etiológico
pouco freqüente ou ainda não estabelecido?

A) Bartholinite. B) Salpingite. C) Proctite. D) Epididimite. E) Prostatite.

40. Sobre as infecções do trato urinário, é INCORRETO afirmar.

A) Diabetes mellitus é a principal causa de necrose papilar renal associada à pielonefrite aguda.
B) Pielonefrite enfisematosa é uma complicação incomum de pielonefrite aguda que acomete, principalmente, pacientes com

AIDS.
C) Pielonefrite xantogranulomatosa é uma infecção renal crônica freqüentemente associada com litíase renal e Proteus sp

como agente etiológico.
D) Os agentes etiológicos mais freqüentemente associados com abscesso renal são E.coli e Proteus sp.
E) O termo pionefrose refere-se à hidronefrose infectada associada à destruição supurativa do parênquima renal.







