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1. É o exame “gold-standart” para caracterizar anatômica e 
funcionalmente a obstrução do trato urinário:
a) Ultrassom. 
b) Estudo radioisotópico. 
c) Urografia excretora. 
d) Tomografia computadorizada. 

 

2. Qual a vida média de um espermatozoide
a) 72 horas. 
b) 24 horas. 
c) 12 a 16 horas. 
d) 24 a 48 horas. 

 

3. Na infância, qual é o tumor renal mais comum?
a) Nefroblastoma (Wilms). 
b) Hipernefroma. 
c) Fibrosarcoma. 
d) Neuroblastoma. 

 

4. Qual o cálculo mais comum no trato urinário?
a) Urato de sódio. 
b) Carbonato. 
c) Cistina. 
d) Oxalato de cálcio. 

 

5. Através de que, principalmente, a penicilina é eliminada do 
corpo? 
a) Conjugada pelo fígado. 
b) Excreção na bile. 
c) Excreção pelo túbulo renal. 
d) Excreção pelo glomérulo renal. 

 

6. Em pacientes com insuficiência renal, deve
a) Gliclazida. 
b) Glibenclamida. 
c) Glipizida. 
d) Clorpropamida. 

 

7. Assinale a alternativa incorreta. São complicações
insuficiência renal crônica: 
a) Síndrome hemolítica-urêmica. 
b) Miopatia. 
c) Tendência hemorrágica. 
d) Neuropatia periférica. 

 

8. A demonstração radiológica do desvio do eixo renal sugere 
a presença de: 
a) Pielonefrite crônica. 
b) Tumor de rim. 
c) Cisto renal. 
d) Compressão extrarrenal. 
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A demonstração radiológica do desvio do eixo renal sugere 

9. Não compete a direção nacional do SUS:
a) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica.
b) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e 
públicos de saúde. 

c) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema 
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

d) Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de padrões 
técnicos de assistência à saúde.

 

10. Sobre a dosagem do antígeno prostático específico no 
sangue (PSA), assinale a alternativa incorreta:
a) O PSA é uma glicopreoteína secretada exclusivamente 

pelas células prostáticas.
b) É um marcador prostático específico, mas não câncer 

específico. 
c) Ele está elevado principalmente nos casos de infecção 

local e nos casos de hiperplasia prostática benigna.
d) Sua dosagem por si só não substitui o exame de toque 

retal no rastreamento de doenças da próstata, mas 
complementa a avaliação do doente.

 

11. Qual a característica do estágio III de uma neoplasia 
a) Provocar distorção mínima do rim.
b) Comprometer órgãos adjacentes
c) Envolver os linfonodos regionais
d) Ser restrito à cápsula. 

 

12. O mais frequente tumor germinativo do testículo é:
a) Teratocarcinoma. 
b) Seminoma. 
c) Teratoma. 
d) Carcinoma embrionário

 

13. Em que cadeia é encontrada
Cabañas, primeiro sinal de crescimento metastático em 
câncer de pênis? 
a) Ilíaca interna. 
b) Inguinal. 
c) Obturadora. 
d) Femoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            MÉDICO UROLOGISTA  

Página 1 

direção nacional do SUS: 
Coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica. 
Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema 
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 
Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de padrões 

cia à saúde. 

do antígeno prostático específico no 
sangue (PSA), assinale a alternativa incorreta: 

O PSA é uma glicopreoteína secretada exclusivamente 
pelas células prostáticas. 
É um marcador prostático específico, mas não câncer 

Ele está elevado principalmente nos casos de infecção 
local e nos casos de hiperplasia prostática benigna. 
Sua dosagem por si só não substitui o exame de toque 
retal no rastreamento de doenças da próstata, mas 
complementa a avaliação do doente. 

estágio III de uma neoplasia renal? 
Provocar distorção mínima do rim. 
Comprometer órgãos adjacentes. 
Envolver os linfonodos regionais. 

 

ente tumor germinativo do testículo é: 

Carcinoma embrionário. 

encontrada o gânglio sentinela de 
Cabañas, primeiro sinal de crescimento metastático em 



     

ITU PS 05/2010 – Superior – Médico Urologista   

CASO CLÍNICO: JDS, 60 anos, procura consultório do 
urologista com o seguinte quadro: há 5 anos vem 
percebendo diminuição da força do jato de urina; há um 
ano passou a ter dificuldade em urinar, refere urina 
entrecortada e passou a levantar diversas vezes durante 
a noite para urinar. Há 3 meses passou a ter dificuldade 
para segurar a urina chegando a urinar nas calças.

 

14. Com as informações apresentadas no caso
alternativa correta: 
a) Trata-se de um quadro típico câncer de próstata.
b) O gotejamento terminal e a nictúria

irritativos vesicais. 
c) Trata-se de um quadro característico de LUTS (ou 

prostatismo) que deve ser investigado para o correto 
diagnóstico. 

d) O primeiro exame a ser realizado neste caso é a USG de 
vias urinárias. 

 

15. Ao exame de toque retal, constatou-se um aumento de 
volume de próstata (estimada em 40g) sem nodulações 
perceptíveis ao toque. A dosagem de PSA revela níveis 
séricos de 2,8 ng/ml. Sendo assim, assinale a melhor 
alternativa. 
a) Trata-se de um diagnóstico fechado de HPB 

(hiperplasia prostática benigna). 
b) Para que seja feito o diagnóstico, o próximo passo é a 

biopsia do órgão que deve ser feita de forma 
randomizada e com múltiplos fragmentos.

c) Este quadro provavelmente é decorrente de altos 
níveis de DHT circulantes no sangue, sendo assim, a 
castração química é uma opção de tratamento válida.

d) O melhor tratamento para este quadro é a 
braquiterapia.   

 

16. Nos pacientes com azoospermia e ausência de frutose no 
líquido seminal, podemos suspeitar de patologia em:
a) Testículo. 
b) Vesícula. 
c) Próstata. 
d) Epidídimo. 

 

17. O que sugere a concomitância de uma colopatia com 
distúrbios urinários? 
a) Colite isquêmica. 
b) Diverticulite de sigmoide. 
c) Carcinoma de sigmóide. 
d) Doença de Crohn do colón. 

 

18. A única estrutura do sistema reprodutor masculino que não 
tem origem wolffiana é: 
a) Conduto deferente. 
b) Utrículo prostático. 
c) Vesícula seminal. 
d) Conduto ejaculador. 
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19. É a bactéria responsável por 85% das infecções no trato 
urinário: 
a) Enterococcus faecalis.

b) Proteus sp. 
c) Escherichia coli. 
d) Staphylococcus saprophyticus.

 

20. Onde é produzido o principal hormônio androgênico 
responsável pelo crescimento e funcionamento da 
próstata? 
a) Células de Sertoli. 
b) Hipotálamo. 
c) Células de Leydig. 
d) Hipófise anterior. 

 

21. A transformação da testosterona em diidrotestosterona no 
interior da célula prostática é mediad
enzima: 
a) 5-alfa-redutase. 
b) Alfa-amilase. 
c) Fosfatase ácida. 
d) Diaminoxidase. 

 

22. Os pacientes com suspeita de prostatite bacteriana crônica 
apresentam as seguintes manifestações:
a) Febre, dor no hipogástrio e hematúria
b) Ardor à micção, prurido e 
c) Hematúria, dor lombar e secreção uretral
d) Dor testicular, dor perineal e impotência

 

23. Como é feito o diagnóstico precoce do câncer da próstata?
a) Ultrassonografia. 
b) Citologia. 
c) Toque retal. 
d) Radiologia. 

 

24. Com base no Código de Ética Médica, 
incorreta: 
a) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano 

e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus 
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, 
para o extermínio do ser humano ou para permitir e 
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.

b) O médico guardará sigilo a respeito das informações de 
que detenha conhecimento no desempenho de suas 
funções, sem exceções.

c) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e 
nunca presumido, pelos seus atos 
resultantes de relação particular de confiança e 
executados com diligência, competência e prudência.

d) Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres 
humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as 
normas éticas nacionais, bem como pro
vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.
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25. As hematúrias, ou urina com sangue, podem se manifestar 
de três formas: inicial, final ou total. Assinale a alternativa 
que contém uma situação onde a hematúria é comumente 
do tipo inicial: 
a) Doença renal. 
b) Tumores intravesicais. 
c) Cálculos intravesicais. 
d) Lesão uretral. 

 

26. Nos casos de cálculo ureteral, a localização topográfica dos 
mesmos pode ser suspeita pelas características da cólica. 
No caso de dor irradiada para testículos ou vulva, já que 
estas estruturas são inervadas pela mesma raiz sensitiva 
que a região ureteral em questão, o cálculo encontra
qual terço do uereter? Qual é a raiz sensitiva responsável 
pela inervação desta região? 
a) Superior; T9 - T10. 
b) Superior; T11 - T12. 
c) Médio; T11 - T12. 
d) Inferior; T10 - T11. 

 

27. Em alguns tipos de infecção urinária ocorre precipitação da 
seguinte substância eliminada na urina: 
a) Urato. 
b) Cálcio. 
c) Fosfato. 
d) Oxalato. 

 

28. Nos indivíduos normais, apesar de expostos às 
contaminações por via ascendente no trato urinário, não 
desenvolvem infecções urinárias porque existem 
mecanismos de defesa eficientes que os protegem. Dentre 
estes mecanismos podemos citar, exceto:
a) Fluxo de urina constante. 
b) Efeitos inibidores da urina normal (presença de 

ácidos orgânicos e pH levemente alto).
c) Secreção de substâncias que impedem a aderência 

bacteriana pelo urotélio. 
d) Efeitos antibacterianos da mucosa vesical.

 

29. De que natureza é a causa mais comum de infertilidade 
associada à oligoteratoastenospermia? 
a) Medicamentosa. 
b) Vascular. 
c) Imunológica. 
d) Hormonal. 

 

30. Sobre os abscessos renais, não se pode afirmar:
a) O quadro clínico é o mesmo das pielonefrites agudas.
b) O diagnóstico é feito quando há 

tomografia computadorizada ou ressonância magnética 
demonstrando coleções purulentas nos rins.

c) Abscessos maiores que 3 cm nunca devem ser 
puncionados devido ao risco de extravasamento
material infectado para estruturas adjacentes.

d) O tratamento inicial é feito a base de antibióticos.
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nico é o mesmo das pielonefrites agudas. 

O diagnóstico é feito quando há ultrassonografia, 
tomografia computadorizada ou ressonância magnética 

nos rins. 
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31. Sobre a hiperplasia prostática benigna (HPB), pode
afirmar: 
a) Os dois principais fatores necessários para o inicio do 

desenvolvimento da HPB são a presença de 
testosterona e o envelhecimento.

b) A HPB caracteriza-se pela proliferação de nódulos que 
circundam a uretra. Ocorre hiperplasia tanto do tecido 
glandular quanto do estroma, sendo que na próstata 
hiperplásica, estudos demonstram que 50 a 60% do 
peso é representado pelo tecido glandular.

c) A prevalência da HPB do ponto de vista histológico é 
muito maior que do ponto de vista clínico, mostrando 
que o problema nem sempre produz sintomatologia.

d) Os sintomas obstrutivos, como esforço miccional, jato 
fraco e hesitação ocorrem secundariamente à reação 
detrusora. 

 

32. Os carcinomas de células renais correspondem a 4% de 
todos os cânceres humanos, predominam no sexo 
masculino e incidem preferencialmente em indivíduos com 
50 a 70 anos de idade. Sobre este tumor, suas 
manifestações clínicas, estadiamento e trat
correto afirmar: 
a) Embora frequente a hematúria, não ocorre na maioria 

dos casos, sendo a manifestação clínica predominante 
à massa em flanco, seguida em 
lombar. 

b) Tumor confinado, > 7 cm
estágio T3. 

c) São tumores bastante responsivos à radioterapia e 
quimioterapia, sendo a ressecção 
apenas em casos específicos.

d) No tratamento cirúrgico dos tumores localizados (T1, 
T2, T3), a melhor opção é a nefrectomia radical.

 

33. É vedado ao médico: 
I. Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus 

representantes legais sobre os riscos decorrentes de 
exames, intervenções cirúrgicas e outros 
procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.

II. Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo 
estimado dos procedimentos.

III. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente 
menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.

Estão corretos os itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

34. Dentre as manifestações mais precoces da insuficiência 
renal crônica, destaca-se: 
a) Intolerância glicídica. 
b) Falência cardíaca. 
c) Osteodistrofia. 
d) Anemia. 
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35. Termo que indica produção excessiva de urina:
a) Polaciúria. 
b) Poliúria. 
c) Oliguria. 
d) Disuria. 

 

Analise o poema abaixo, “Psicologia de um Vencido”

Augusto dos Anjos e responda as questões 36, 37 e 38
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro da escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme – este operário das ruínas- 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade orgânica da terra! 

 

36. Na primeira estrofe, a devida classificação do
destaque é: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

37. Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu estilo 
literário, é classificado como pré-modernista. Sobre sua 
poesia, podemos afirmar que tem como característica 
fundamental: 
a) A presença da religiosidade.  
b) A natureza interagindo com o eu lírico. 
c) A denúncia da escravidão.  
d) O pessimismo. 

 

38. Na frase “E há de deixar-me apenas os cabelos”, 

me se classifica sintaticamente como: 
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo do objeto. 

 

39. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
abaixo: 
Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 
estão aqui ao meu lado já foram organizadas.
Espere um momento! Quero falar ___. 
a) Estas – essas – contigo. 
b) Essas – estas – contigo. 
c) Estas – essas – consigo. 
d) Essas – estas – consigo. 
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40. Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua:
a) Não entendi por que fomos desclassificados?
b) Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

negócio. 
c) Estamos investigando o porquê desses crimes.
d) Porque não vamos viajar? 

 

41. Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo:

I. Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus.
II. Segundo ouvi dizer, trabalharemo

III. Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 
salário. 

a) Concessão, conformidade, proporção.
b) Cosequência, concessão, conformidade.
c) Causa, conformidade, proporção.
d) Causa, concessão, comparação.

 

42. Quanto à regência verbal, indique a 
a) Preferimos isto àquilo. 
b) Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

tecnologia. 
c) Fui compelido a assinar o divórcio.
d) Pela janela, assistimos o assalto. 

 

43. Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 
a alternativa correta: 
Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 
ano, entretanto, ____dois meses que não recebemos 
caixas de leite. 
a) Serão dadas – faz. 
b) Será dada – faz. 
c) Será dado – fazem. 
d) Serão dadas – fazem. 

 

44. Dê a função sintática do termo sublinhado na oração 
poder tornou-os cegos. 
a) Adjunto adnominal. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Objeto direto. 

 

45. Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 
advérbio: 
a) Aquele meio era propício para deixá
b) Combinamos de nos encontrar ao meio dia e 
c) Após análise dos contratos, ficou 
d) Fomos para Campos de Jordão comprar 
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Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua: 

Não entendi por que fomos desclassificados? 
Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

Estamos investigando o porquê desses crimes. 
Porque não vamos viajar?  

Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo: 

Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus. 
Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado. 
Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 

Concessão, conformidade, proporção. 
Cosequência, concessão, conformidade. 
Causa, conformidade, proporção. 
Causa, concessão, comparação. 

Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta: 
 

Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

Fui compelido a assinar o divórcio. 
Pela janela, assistimos o assalto.  

Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 

Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 
ano, entretanto, ____dois meses que não recebemos 

Dê a função sintática do termo sublinhado na oração O 

 
 

Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 

era propício para deixá-lo depressivo. 
Combinamos de nos encontrar ao meio dia e meia. 
Após análise dos contratos, ficou meio desconfiado. 
Fomos para Campos de Jordão comprar meias de lã. 
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46. A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois:
a) Foi ocupada pela população judaica no começo do 

século XX, além de caracterizar-se por altos índices de 
qualidade de vida. 

b) É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal.

c) Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante.

d) Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 
desta porção. 

 

47. Com o fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 
forma incorreta. Assinale-a: 
a) O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 

sendo algumas europeias e outras asiáticas.
b) A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 

países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 
Oriental. 

c) O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990.

d) A independência das repúblicas iugoslavas originou 
apenas a Sérvia e Croácia. 
 

48. O descontentamento da população americana com a 
situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 
Unidos da América, _______, a perda 
Câmara dos Deputados, que agora será comandada pe
oposição, os _______. 
Complete as lacunas da atual notícia amplamente 
divulgada, e aponte a alternativa correta:
a) John Boehner – republicanos. 
b) Barack Obama – democratas. 
c) Barack Obama – republicanos. 
d) John McCain – democratas. 

 

49. Para aplicar R$ 10.000,00 por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros? 
a) Opção A – R$ 1.120,00. 
b) Opção B – R$ 230,00. 
c) Opção A – R$ 330,00. 
d) Opção B – R$ 1.120,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
deserto do Saara é o 

limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois: 

Foi ocupada pela população judaica no começo do 
se por altos índices de 

ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal. 
Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante. 

s dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 

fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 

O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 
eias e outras asiáticas. 

A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 
países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 

O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990. 

públicas iugoslavas originou 

O descontentamento da população americana com a 
situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 
Unidos da América, _______, a perda do controle da 
Câmara dos Deputados, que agora será comandada pela 

da atual notícia amplamente 
, e aponte a alternativa correta: 

por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 

50. 1.300.000 vasilhames de suco, com 355 m
reprovados no teste de qualidade. Para a troca d
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta
a) 461.500 m³. 
b) 46.150 m³. 
c) 4.615 m³. 
d) 461,5 m³. 
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1.300.000 vasilhames de suco, com 355 mℓ cada, foram 
reprovados no teste de qualidade. Para a troca dos 
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta no mínimo: 




