
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 50 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Com a palavra o cão 

Edson Franco 
 
 "Diferentemente da audição e da visão, no olfato os 

cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a 
esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do 
maior grupo de estudo canino do mundo, baseado 
na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. 
Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira 
o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele 
nos entender, conviver com seus semelhantes, 
diagnosticar doenças e até montar a sua complexa 
e engenhosa contagem do tempo.  

 Isso mesmo: com o  que é captado por seu focinho, 
o cão acompanha o decorrer do tempo e data as 
coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, 
temos dificuldade até para diagnosticar se um café 
foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os 
cães são capazes de identificar a mesma colher de 
açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa 
habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de 
uma gota de orvalho se instalando e evaporando 
das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um 
tipo de informação valiosa para que eles saibam se 
um evento é recente ou se um objeto é novo ou 
velho.  

 Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são 
compreensíveis aqueles momentos em que eles 
recepcionam pessoas enfiando bravamente o 
focinho entre as coxas do visitante. Assim como as 
axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália 
carrega odores que liberam muitos dados a respeito 
do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de 
informação equivaleria a vendar os nossos olhos 
antes de abrir a porta de casa. 

 Todo dono que se julga um especialista no 
comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar 
que seu bicho associa uma bronca à "arte" que 
acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com 
focinhos que conseguem identificar se a gente 
fumou no dia anterior, se transou ou se comeu 
salmão no almoço, os cães têm um espectro 
auditivo muito maior do que aquele que o ser 
humano consegue captar. Além disso, para 
identificar a origem do som, suas orelhas são 
equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que 
as nossas têm. Isso permite que eles virem, 
ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de 
tamanha precisão auditiva, os cães não processam 
palavras, como muitos defensores dos 
antropomorfismos adorariam.  

 O que os novos estudos mostram é que os cães 
compreendem a entonação e a ira exalando pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom 
da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as 
palavras que usamos. Além disso, o período do dia 
e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar 
um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles 
intuem que, à noite, é muito maior a chance de você 
dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer 
de café?'.  

 Há um componente entre as habilidades caninas 
que intriga os cientistas e vem derrubando e 
construindo certezas. Ao lado dos humanos, os 
cães são a única espécie capaz de entender o  que 
significa um dedo apontado em determinada 

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais 
próximos, têm esse talento. Os pesquisadores 
acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os 
cães nos encaram destemidamente - em outras 
espécies o contato olho no olho é visto como uma 
ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em 
tudo o que fazemos com os nossos gestos e 
olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles 
sabem onde guardamos objetos que para eles são 
relevantes.  
Alguns cientistas defendem que essa dedicação 
para acompanhar todos os nossos movimentos vai 
muito além da mera curiosidade. Publicado em 
setembro passado, um estudo liderado por Josef 
Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia 
da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães 
nos direcionam é um dos traços que mais nos 
aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os 
pesquisadores esconderam brinquedos sob copos.  

 Eles apontavam para aquele sob o qual estava o 
brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e 
acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham 
visto o objeto ser levado para debaixo do copo. 
Depois, os cientistas passaram a apontar para o 
copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, 
retiraram-se da sala e passaram a manusear os 
copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas 
as vezes. O teste foi repetido em cães, e os 
resultados foram exatamente os mesmos. 

 Como os bebês, os cães deixam de lado as suas 
próprias impressões, certezas e ideias e seguem as 
nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar 
caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das 
ferramentas de sedução que nossos amigos de 
quatro patas vêm desenvolvendo e usando com 
eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 
milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam 
com novas conclusões surpreendentes a respeito 
do comportamento canino, tudo bem a gente 
continuar chamando isso de amor. 
Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado) 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa cujo elemento destacado 

funciona como artigo. 
(A) “O que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação...” 
(B) “...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que 

fazemos.” 
(C) “...os cães são a única espécie capaz de entender o 

que significa um dedo apontado...” 
(D) “...com o que é captado por seu focinho, o cão 

acompanha o decorrer do tempo...” 
(E) “...os bebês indicavam o mesmo e acertavam.” 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja sequência de verbos 

constitui um tempo composto. 
(A) “...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.” 
(B) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo.” 
(C) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(D) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo...” 
(E) “Junto com focinhos que conseguem identificar se a 

gente fumou...” 
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QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO está na voz passiva. 
(A) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(B) “...um café foi adoçado com uma colher de chá de 

açúcar.” 
(C) “O teste foi repetido em cães...” 
(D) “...sem reclamar caso algo tenha dado errado. 
(E) “...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 

músculos...” 
 
QUESTÃO 04 
 “O teste foi repetido em cães, e os resultados foram 

exatamente os mesmos .” 
 
 A expressão destacada constitui um exemplo de 
(A) pronome demonstrativo. 
(B) pronome relativo. 
(C) advérbio. 
(D) pronome indefinido. 
(E) pronome pessoal. 
 
QUESTÃO 05 
 Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e 

alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, 
em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que 
apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) 
correta(s).  

 
I. Essa atenção que os cães direcionam-nos  é 

um dos traços... 
 
II. Todo dono que julga-se  um especialista no 

comportamento canino... 
 
III. ...os cães encaram-nos  destemidamente... 
 
IV. Por fim, se  retiraram da sala e passaram a 

manusear os copos 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas II e III. 
(E) apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 06 
 “O  que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação e a ira exalando  pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá.” 

 
 A forma verbal destacada remete 
(A) às expressões a entonação e a ira. 
(B) à expressão a entonação. 
(C) à expressão a ira. 
(D) à expressão os cães. 
(E) à expressão poros do dono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e sua 

correção gramatical se for 
(A) substituída a expressão as vezes pela expressão às 

vezes, em “os bebês acertaram todas as vezes”. 
(B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, 

em “associa uma bronca à ‘arte’”.  
(C) substituída a expressão para que eles saibam pela 

expressão para eles saberem, em “valiosa para que 
eles saibam”. 

(D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, 
em “os cães têm mais de um sistema sensorial” 

(E) substituída a forma verbal identificar pela forma 
identificarem, em “Junto com focinhos que conseguem 
identificar.” 

 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO constitui uma locução adverbial. 
(A) “Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o 

mundo.” 
(B) “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie...” 
(C) “Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance...” 
(D) “...vêm desenvolvendo e usando com eficiência... 
(E) “Por fim, retiraram-se da sala e passaram a 

manusear...” 
 
QUESTÃO 09 
 Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) 
das sequências destacadas. 

 
I. “Assim como as axilas e os pés - desc alços, 

claro...” (dígrafo consonantal) 
 
II. “...identificar a mesma colher de açúcar 

diluída em duas pisc inas olímpicas.” (dígrafo 
consonantal) 

 
III. “...os pesquisadores esc onderam brinquedos 

sob copos.” (encontro consonantal) 
 
IV. “...suas orelhas são equipadas com no 

mínimo 18 músc ulos...” (encontro 
consonantal) 

 
 Está(ão) correta(s) 
(A) I, II, III e IV. 
(B) apenas I e II. 
(C) apenas II e IV. 
(D) apenas II, III e IV. 
(E) apenas III. 
 
QUESTÃO 10 
 “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie 

capaz de entender ...” 
 
 A expressão destacada constitui um complemento 

da expressão 
(A) espécie. 
(B) lado. 
(C) cães. 
(D) humanos. 
(E) capaz. 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta as corretas. 
 

I. Entre os componentes centrais do sistema 
operacional está o escalonador de 
processos. 

 
II. Gerenciador de memória é um componente 

do sistema operacional que determina 
quando e como a memória é alocada aos 
processos e o que fazer quando a memória 
principal estiver cheia. 

 
III. O sistema operacional gerencia a maioria dos 

hardwares e softwares do computador, porém 
não é sua função gerenciar os dispositivos 
de entrada e saída de dados. 

 
IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 

bits. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 12 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas 

sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows. 
(A) Ext3, NTFS, JFS 
(B) FAT32, NTFS, FAT16 
(C) Ext3, Ext4, JFS 
(D) Win32, Win16, NTFS 
(E) FAT32, JFS, Win32 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

professional instalação padrão português Brasil, é 
possível que o usuário tenha acesso a diversas 
funções do sistema utilizando comandos no menu 
executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) control admintools 
(   ) cmd 
(   ) diskpart 
(   ) regedit 
 
1. Editor de registros 
2. Ferramentas administrativas 
3. Janela de comandos DOS 
4. Gerenciamento de partição de Discos 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 
 
QUESTÃO 14 
 Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
instalação padrão português Brasil, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. A função SE é uma função estatística que 

verifica se os cálculos estatísticos estão 
corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou 
FALSO. 

 
II. A função MOD é uma função matemática que 

retorna o resto de uma divisão após um 
número ter sido dividido por um divisor. 

 
III. A função AGORA retorna data e hora atual 

formatada como data e hora. 
 
IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria 

matemáticas e trigonométricas. 
 
V. A função MED retorna a média aritmética dos 

argumentos que podem ser números ou 
nomes. 

 
(A) Apenas I, IV e V. 
(B) Apenas III, IV e V. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 15 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP professional 
instalação padrão português Brasil, qual das 
alternativas abaixo apresentam apenas funcões 
estatísticas? 

(A) SE, ABS, UPPER 
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES 
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA 
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA 
(E) SE, OU, VERDADEIRO 
 
QUESTÃO 16 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook 

o usuário deve configurar o servidor de entrada de 
emails que pode ser _________, ________. 

(A) POP / IMAP 
(B) FTP / POP 
(C) SMTP / FTP 
(D) DNS / POP 
(E) FTP / IMAP 
 
QUESTÃO 17 
 Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 

players de vídeo? 
(A) Ares, Movie Maker, Wine 
(B) Imash, Power DVD, Skype 
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime 
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot 
(E) LimeWire, Avast, AVG 
 
QUESTÃO 18 
 Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo 

de rede? 
(A) HTTP 
(B) FTP 
(C) IMAP 
(D) XML 
(E) SMTP 
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QUESTÃO 19 
 Com relação a vírus de computador e formas de 

proteção assinale a alternativa correta. 
(A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se 

o mesmo estiver conectado a internet. 
(B) Vírus é um programa de computador que normalmente 

interfere no funcionamento do computador. 
(C) Um computador com antivírus está totalmente livre de 

ser contaminado por um vírus. 
(D) Vírus de computador afeta somente o hardware. 
(E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de 

apagar arquivos do computador infectado. 
 
QUESTÃO 20 
 De acordo com a volatilidade das memórias, 

preencha (V) para memórias voláteis e (N) para 
memórias não voláteis, e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Cache 
(   ) SDRAM 
(   ) EPROM 
(   ) RAM 
(   ) Flash 

 
(A) N – N – V – V – N. 
(B) V – N – V – V – N. 
(C) N – V – N – N – V. 
(D) V – V – N – V – N. 
(E) V – V – N – V – V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Paciente em investigação diagnóstica para 

infecções urinárias de repetição é submetida à 
tomografia de abdômen, que demonstra rim direito 
aumentado de volume, heterogêneo com áreas de 
necrose, linfonodos para-aórticos a direita e num 
corte em nível dos vasos renais, defeito de 
enchimento no interior da veia renal direita. Neste 
caso, pode-se considerar a seguinte hipótese 

(A) Hidronefrose. 
(B) Hipernefroma. 
(C) Tuberculose renal. 
(D) Pielonefrite Xantogranulomatosa. 
(E) Tumor de urotélio. 
 
QUESTÃO 22 
 Homem de 58 anos refere polaciúria, nictúria, febre 

alta e ardência miccional. O exame físico demonstra 
aumento da próstata ao toque retal. Assinale a 
alternativa que apresenta a conduta mais indicada 
neste caso. 

(A) Ultrassonografia e biópsia transretal. 
(B) Biópsia e ressecção transretal de próstata. 
(C) Ciprofloxacino e dosagem de PSA. 
(D) Estudo urodinâmico e finasterida. 
(E) Cistoscopia e doxazosina. 
 
QUESTÃO 23 
 Homem de 21 anos encontra massa em seu 

testículo e procura o médico. Na avaliação inicial o 
primeiro passo é 

(A) beta HCG e alfa-feto proteína. 
(B) teste tuberculínico cutâneo. 
(C) análise do espermograma. 
(D) palpação e transiluminação. 
(E) ultrassom de bolsa escrotal. 

QUESTÃO 24 
 Homem de 70 anos apresenta hematúria indolor. 

Nega febre, calafrios ou disúria e é tabagista de 
longa data. O exame físico se apresenta normal, 
incluindo toque retal com próstata indolor e sem 
nódulos. O exame de urina demonstra presença de 
hematúria sem evidenciar leucócitos. Há três meses 
realizou ultrassom de abdômen para investigação 
de dor em flanco esquerdo, que demonstrou vias 
urinárias normais. O teste diagnóstico mais 
indicado no momento é 

(A) Cistoscopia. 
(B) Urografia excretora. 
(C) PSA. 
(D) Biópsia renal. 
(E) Urocultura. 
 
QUESTÃO 25 
 Acerca do tratamento clínico e cirúrgico da 

disfunção erétil masculina, assinale a alternativa 
correta. 

(A) As novas drogas como o sildenafil tiveram baixo 
impacto no tratamento da disfunção erétil em pacientes 
com doenças crônicas, como hipertensão arterial e 
diabetes. 
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QUESTÃO 27 
 A litíase urinária é uma doença comum, de etiologia 

variável e com muitas formas de apresentação 
clínica. Acerca dos cálculos urinários, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A identificação de pacientes de alto risco metabólico 
diminui a necessidade de múltiplas intervenções 
cirúrgicas. 

(B) Em países industrializados, a incidência global de 
litíase urinária varia entre 10 e 15% da população. 

(C) De maneira geral, todos os pacientes com litíase 
urinária devem manter boa hidratação oral (volume 
urinário em 24 horas maior que 2.000 ml), restrição de 
sódio e proteínas de origem animal e, especialmente, 
rigoroso controle da ingestão de cálcio. 

(D) O estudo metabólico em pacientes com litíase urinária 
recorrente pode identificar a causa do distúrbio em até 
90% dos pacientes. 

(E) A tomografia computadorizada sem contraste é 
atualmente o exame de escolha em pacientes com 
suspeita clínica de cólica ureteral por cálculo. 

 
QUESTÃO 28 
 Em relação à cirurgia renal minimamente invasiva, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Quanto ao resultado, a pieloplastia laparoscópica é 

comparável à cirurgia aberta, em termos de eficácia, e 
à endopielotomia, em termos de morbidade. 

(B) Na presença de vasos polares cruzando a junção pielo-
ureteral, os resultados da endopielotomia são inferiores 
aos da cirurgia aberta. 

(C) Pacientes sintomáticos com cálculos em divertículos 
caliciais podem ser tratados por via retrógrada por meio 
de ureteroscopia flexível. 

(D) A ressecção endoscópica no manuseio de tumores 
transicionais do trato superior pode ser indicada em 
pacientes monorrenais (anatômico ou funcional), com 
insuficiência renal, tumores bilaterais ou comorbidades 
clínicas severas. 

(E) Em pacientes com rins policísticos de grande volume e 
com insuficiência renal crônica terminal, a nefrectomia 
laparoscópica comprovou ser tecnicamente mais 
simples e com melhores resultados do que a cirurgia 
aberta. 

 
QUESTÃO 29 
 Um paciente com 23 anos de idade foi vítima de 

acidente com motocicleta, apresenta fratura pélvica 
e uretrorragia. A avaliação por imagem mais 
adequada no seu atendimento imediato deve ser 
feita por 

(A) uretrossonografia. 
(B) uretrocistografia retrógrada e miccional. 
(C) uretrocistoscopia. 
(D) ressonância Magnética. 
(E) urografia excretora. 
 
QUESTÃO 30 
 No paciente da questão anterior, não havia 

instabilidade hemodinâmica e não foram 
constatadas outras lesões. O exame de imagem 
evidenciou lesão completa da uretra membranosa. 
A melhor conduta seria 

(A) intervenção cirúrgica com uretrostomia perineal. 
(B) cirurgia imediata com anastomose término-terminal dos 

cotos uretrais por via suprapúbica. 
(C) cirurgia imediata com anastomose término-terminal dos 

cotos uretrais por viaperineal. 
(D) cistostomia por punção e a reconstrução uretral, após 

pelo menos dois meses do trauma. 

(E) tentar a sondagem uretral com sonda de Folley antes 
de qualquer outro procedimento. 

 
QUESTÃO 31 
 Homem de 40 anos sofreu acidente automobilístico 

e deu entrada no pronto-socorro, sem evidências de 
alteração hemodinâmica e com hematúria 
macroscópica. Ao exame físico constatou-se 
hematoma em região lombar a direita. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Se a hematúria desaparecer, não há a necessidade de 
investigação por imagem devido às boas condições 
clínicas do paciente. 

(B) Rins patológicos são mais sujeitos a ruptura do que rins 
normais. 

(C) Na suspeita de lesão, a realização de arteriografia renal 
é ocasionalmente necessária. 

(D) A urografia excretora e a ultrassonografia são exames 
fundamentais nesse caso. 

(E) Num grande hematoma, o extravasamento urinário 
constatado na tomografia computadorizada pode 
evoluir com atrofia renal e hipertensão arterial se o 
doente não for operado.   

 
QUESTÃO 32 
 O agente etiológico encontrado mais frequente nas 

infecções do trato urinário é 
(A) Klebsiella. 
(B) E. coli. 
(C) Proteus. 
(D) S. faecalis. 
(E) Enterobacter SP. 
 
QUESTÃO 33 
 A primeira opção no tratamento de priapismo 

fármaco-induzido deve ser 
(A) shunt córporo-glandar (Winter). 
(B) anestesia peridural. 
(C) diazepan endovenoso. 
(D) punção, aspiração e irrigação dos corpos cavernosos 

com solução vasoconstritora. 
(E) conduta expectante até completar doze horas de 

ereção. 
 
QUESTÃO 34 
 Umas das complicações mais temidas que pode 

ocorrer durante a ressecção endoscópica da 
próstata é 

(A) hipernatremia. 
(B) intoxicação hídrica associada à hemólise. 
(C) insuficiência hepática. 
(D) insuficiência adrenal. 
(E) hipocalemia. 
 
QUESTÃO 35 
 Cálculo renal piélico, de aproximadamente 1,0 cm 

de diâmetro, a melhor opção terapêutica seria 
(A) Nefrolitotomia. 
(B) Ureterolitotripsia transureteroscópica. 
(C) Pielolitotomia. 
(D) Nefrolitotripsia percutânea. 
(E) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque. 
 
QUESTÃO 36 
 O componente mais frequente de um cálculo 

urinário é 
(A) o ácido úrico. 
(B) a cistina. 
(C) o oxalato de cálcio. 
(D) o fosfato de cálcio. 
(E) o fosfato de amônia magnesiano. 
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QUESTÃO 37 
 Um paciente é internado com quadro de cólica renal 

severa. A radiografia simples de abdômen é normal, 
porém o ultrassom mostra um cálculo com 2,0 cm 
de diâmetro localizado na pelve renal a direita. A 
composição mais provável deste cálculo é 

(A) o Oxalato de cálcio. 
(B) o Fosfato amoníaco magnesiano. 
(C) o Ácido úrico. 
(D) a Cistina. 
(E) o Fosfato de cálcio. 
 
QUESTÃO 38 
 Em relação ao tratamento radioterápico e 

quimioterápico do adenocarcinoma renal e do 
adenocarcinoma de próstata, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Ambos respondem bem a radioterapia. 
(B) Ambos respondem bem a quimioterapia. 
(C) O carcinoma da próstata responde bem a radioterapia, 

enquanto que o tumor de rim responde bem a 
quimioterapia. 

(D) O carcinoma renal responde precariamente ao 
tratamento radioterápico e quimioterápico, enquanto 
que o carcinoma de próstata responde bem ao 
tratamento radioterápico. 

(E) Ambos os tumores são quimio e radiorresistentes. 
 
QUESTÃO 39 
 Constitui a etiologia mais frequente das dilatações 

do trato urinário diagnosticados no período 
antenatal 

(A) estenose de junção pielo-ureteral. 
(B) estenose de junção uretero-vesical. 
(C) mega ureter primário. 
(D) válvula de uretra posterior. 
(E) refluxo vésico ureteral. 
 
QUESTÃO 40 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) O refluxo vésico ureteral de baixo grau em lactentes 

tende a desaparecer espontaneamente com o 
crescimento. 

(B) Testículo não palpável que não é diagnosticado por 
meio de ultrassonografia ou tomografia 
computadorizada provavelmente corresponde à 
agenesia testicular, não sendo necessária qualquer 
medida adicional. 

(C) A válvula de uretra posterior provoca pouca 
repercussão ao trato urinário superior e trata-se apenas 
de curiosidade diagnóstica. 

(D) Diagnóstico de hidronefrose unilateral antenatal, por 
meio de ultrassonografia gestacional, implica em 
cirurgia intra-útero ou antecipação do parto. 

(E) Hipospádia perineal se acompanhada de incontinência 
urinária. 

 
QUESTÃO 41 
 Mulher de 48 anos possui cálculo radiopaco de 1,5 

cm de diâmetro alojado no cálice superior do rim 
esquerdo e apresenta dores lombares ocasionais 
do mesmo lado sem hidronefrose. A melhor 
conduta neste caso seria 

(A) nefrolitotripsia percutânea. 
(B) litotripsia extracorpórea por ondas de choque. 
(C) acompanhamento clínico até a eliminação do cálculo. 
(D) extração através de ureterorenolitotripsia. 
(E) pielolitotomia. 
 
 
 

QUESTÃO 42 
 As uretrites não específicas têm como agentes 

etiológicos mais comuns 
(A) S. aureus. 
(B) Trichomonas vaginalis. 
(C) Chamydia trachomatis. 
(D) Ureaplasma ureayticum. 
(E) Cândida albicans. 
 
QUESTÃO 43 
 No transplante renal as anastomoses arteriais e 

venosas são realizadas mais frequentemente 
(A) anastomose arterial término- terminal na ilíaca externa. 

Anastomose venosa término-lateral na cólica direita. 
(B) anastomose arterial término-terminal na ilíaca externa. 

Anastomose venosa término-terminal na ilíaca externa. 
(C) anastomose arterial término-terminal na ilíaca externa. 

Anastomose venosa término-terminal na hipogástrica. 
(D) Anastomose arterial término-lateral na ilíaca externa. 

Anastomose venosa término-lateral na ilíaca interna. 
(E) anastomose arterial término-terminal na Artéria ilíaca 

interna. Anastomose venosa término-lateral na ilíaca 
externa. 

 
QUESTÃO 44 
 Qual das patologias abaixo é mais comum do lado 

esquerdo? 
(A) Hidrocele. 
(B) Ureterocele. 
(C) Linfocele. 
(D) Varicocele. 
(E) Espermatocele. 
 
QUESTÃO 45 
 Homem de 63 anos assintomático, apresenta 

antígeno prostático específico (PSA) de 5,5 ng por 
ml e toque retal com próstata de aproximadamente 
30 gramas. Trazia PSA de 0,8 realizado há um ano. 
A melhor conduta neste caso seria 

(A) pesquisa de fração livre de PSA. 
(B) acompanhamento semestral do PSA. 
(C) ultrassom transretal para melhor avaliação global da 

próstata. 
(D) ultrassom transretal e ressecção transuretral 

diagnóstica. 
(E) ultrassom transretal com biópsias. 
 
QUESTÃO 46 
 Nos traumatismos renais é correto afirmar 
(A) a hematúria é proporcional a gravidade da lesão. 
(B) a ultrassonografia é mais importante que a Tomografia 

Computadorizada. 
(C) a arteriografia renal seletiva não é de valia para o 

trauma. 
(D) cateterismo vesical e repouso não são importantes. 
(E) hidronefrose é mais suscetível ao trauma. 
 
QUESTÃO 47 
 Paciente de 58 anos, casado, pintor, tabagista, e há 

duas semanas com hematúria macroscópica 
indolor. Qual são os exames necessários para a 
investigação diagnóstica inicial? 

(A) Cistoscopia, Urina tipo 1 e ultrassom de rins e vias 
urinárias. 

(B) Urina 1, cistoscopia, urocultura e tomografia 
computadorizada. 

(C) Ultrassom renal e urina 1. 
(D) Cistoscopia. 
(E) Uretrocistografia miccional, PSA e ultrassom renal. 
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QUESTÃO 48 
 Paciente apresenta na urografia excretora exclusão 

funcional do rim direito, por autonefrectomia. 
Aponte o diagnóstico a ser considerado para o caso 

(A) Nefrocalcinose. 
(B) Tuberculose renal. 
(C) Glomerulonefrite. 
(D) Tumor renal. 
(E) Pielonefrite Xantogranulomatosa. 
 
QUESTÃO 49 
 Homem de 35 anos apresenta nefrolitíase 

recorrente por oxalato de cálcio nos últimos dois 
anos. Uma amostra de urina de 4 horas demonstrou 
Cálcio de 410 mg em 24 horas, urato de 720 mg em 
24 horas, oxalato de 33 mg em 24 horas, citrato de 
620 mg em 24 horas, e sódio de 101 meEq em 24 
horas. A conduta mais eficaz para reduzir a 
excreção de cálcio neste caso é 

(A) administrar hidroclorotiazida. 
(B) restringir o cálcio da dieta. 
(C) ingerir suco de framboesa. 
(D) administrar furosemida. 
(E) nenhuma das anteriores. 
 
QUESTÃO 50 
 Homem de 75 anos se apresenta na unidade de 

emergência de um hospital com muita dor em 
hipogástrio, globo vesical palpável, hipertensão e 
retenção urinária. A causa mais provável seria 

(A) Câncer de próstata. 
(B) Estenose uretral. 
(C) Nefrolitíase. 
(D) Bexiga Neurogênica. 
(E) Hiperplasia Prostática Benigna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




