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Cargo: Médico Urologista 
 
Língua Portuguesa 
 
 Para responder o que se pede, leia o texto abaixo: 
O Futuro de Ferran Adriá 
 O mais influente chef da atualidade não derramou 
uma lágrima no funeral de seu mítico restaurante, o pequeno 
El Bulli, posicionado entre a montanha e o mar da Costa Brava 
da Espanha. Catalão de 49 anos, Ferran Adriá se dividiu entre 
doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 
30 de julho, quando abriu pela última vez, as portas do seu 
celebrado templo gastronômico. “Pela lógica, este seria um dia 
triste”, disse. “Mas não é. Hoje comemoramos a continuação 
do El Bulli, agora espalhado pelo mundo.” 
(Revista Época, 08/08/2011. p.19) 
 
01. A profissão da personagem do texto é: 
a) Jornalista 
b) Cozinheiro 
c) Dono de restaurante 
d) Chef de cozinha 
 
02. Entende-se que o restaurante El Bulli é muito bem 
conceituado por: 
a) “Pela lógica, este seria um dia triste.” 
b) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma 

lágrima.” 
c) “... as portas do seu celebrado templo gastronômico.” 
d) “... agora espalhado pelo mundo.” 
 
03. A expressão “templo gastronômico” indica 
a) Que o referido restaurante é muito famoso. 
b) Que o restaurante é dirigido por um religioso. 
c) Que há nas imediações do restaurante um templo 

gastronômico. 
d) Que o restaurante abriga um templo budista. 
 
04. Há um discurso direto em: 
a) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma 

lágrima no funeral de seu mítico restaurante.” 
b) “Pela lógica, este seria um dia triste.” 
c) “Ferran Adriá, catalão de 49 anos.” 
d) “... as portas de seu celebrado templo gastronômico.” 
 
05. O restaurante El Bulli ficava situado 
a) Na Catalunha 
b) Na Costa Brava 
c) Entre a montanha e o mar da Costa Brava 
d) Espalhado pelo mundo 
 
06. Há quantas orações em “O mais influente chef da 
atualidade não derramou uma lágrima no funeral de seu mítico 
restaurante, o pequeno El Bulli.” 
a) Três  
b) Duas 
c) Uma 
d) Nenhuma, porque não é um período 
 
07. São substantivos próprios, no texto 
a) Catalão e Ferran Adriá 
b) Costa Brava da Espanha e El Bulli 
c) Ferran Adriá e Hoje 
d) El Bulli e Pela lógica 
 
08. O “chef” do texto ficou triste. Isso pode ser confirmado por: 
a) “... não derramou uma lágrima.” 
b) “... quando abriu, pela última vez, as portas de seu 

celebrado...” 
c) “... pela lógica, este seria um dia triste...” 
d) “... Ferran Adriá se dividiu entre doses de melancolia velada 

e visível entusiasmo na noite de 30 de julho...” 

09. Em “Hoje comemoramos a continuação do El Bulli, agora 
espalhado pelo mundo.” Existe: 
a) A certeza de que o restaurante fechou definitivamente as 

portas. 
b) Uma firmação de que ele será reaberto em muitos lugares 

do mundo, e não apenas na Espanha. 
c) Uma imensa alegria confirmada pela expressão “hoje 

comemoramos.” 
d) A afirmação de que ele foi fechado, mas ficará para sempre 

na memória de seus freqüentadores. 
 
10. Por “gastronomia” entende-se: 
a) A ciência que estuda os gastrônomos 
b) A ciência dos astros 
c) A ciência do turismo ao redor do mundo 
d) A arte de preparar iguarias 
 
11. Na palavra INFLUENTE há respectivamente: 
a) 9 letras e 9 fonemas 
b) 7 letras e 7 fonemas 
c) 9 letras e 7 fonemas 
d) 7 letras e 9 fonemas 
 
12. No pretérito mais-que-perfeito do indicativo, “Ferran Adriá 
se dividiu entre doses de melancolia velada e visível 
entusiasmo na noite de 30 de julho”, esta oração ficará: 
a) Ferran Adriá dividira-se entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
b) Ferran Adriá de dividiu entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
c) Ferran Adriá tinha se dividido entre doses de melancolia 

velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
d) Ferran Adriá se dividia entre doses de melancolia velada e 

visível entusiasmo na noite de 30 de julho. 
 
13. Em “melancolia velada e visível entusiasmo”, as classes 
das palavras são, respectivamente. 
a) Substantivo – advérbio – preposição – advérbio – adjetivo  
b) Substantivo – substantivo – preposição – advérbio – 

substantivo  
c) Adjetivo – substantivo – conjunção – advérbio – substantivo 
d) Substantivo – adjetivo – conjunção -  adjetivo – substantivo  
 
14. Em “Pela lógica, este seria um dia triste.” Há 
a) 2 verbos 
b) 3 verbos 
c) Nenhum verbo 
d) Um verbo 
 
15. Em “funeral de seu mítico restaurante”, a palavra grifada 
significa, no texto 
a) Exéquias 
b) Fechamento 
c) Morte 
d) Difusão 
 
16. A pontuação encontra-se correta em: 
a) Descrever é recriar na imaginação do leitor a imagem de 

um ser qualquer, um homem, um animal, um objeto, um 
lugar, através de uma detalhada enumeração das 
características desse ser. 

b) No texto dissertativo, há predominância da defesa de uma 
ideia, ou seja, um ponto de vista. Portanto o texto 
dissertativo tem objetivos distintos, se comparado a 
descrição e a narração. 

c) Descrição é o “retrato verbal” das pessoas, coisas ou 
ambientes, trabalhando assim, a imagem, permitindo uma 
visualização daquilo que está sendo descrito. 

d) A descrição é uma das formas de representação da 
realidade, por meio de palavras; realidade esta, que pode 
ser concreta ou fictícia. 
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Conhecimentos Específicos 
 
17. Sobre o câncer da próstata é correto afirmar, exceto: 
a) O câncer de próstata é a neoplasia de órgão sólido mais 
prevalente em homens. 
b) É considerado o câncer da terceira idade, já que cerca de 

¾ dos casos no mundo acontecem a partir dos 65 anos e 
raramente há ocorrência em pacientes com menos de 45 
anos. 

c) O exame clinico da próstata é o menos importante 
instrumento de avaliação desta doença. 

d) O adenocarcinoma de próstata tornou-se uma das mais 
importantes doenças da medicina atual em razão da alta 
prevalência e do intenso impacto econômico nas políticas 
de saúde. 

 
18. Assinale a alternativa correta em que os valores e a 
interpretação da dosagem do PSA esteja correta: 
a) PSAlivre/total, forma livre/conjugada a proteínas, valor 

normal <25%. 
b) Densidade do PSA, PSA/volume da próstata pela RNM, 

valor normal < 50%. 
c) Velocidade do PSA, elevação anual, valor normal 

>0,75ng/mL/ano. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19. São fatores envolvidos na etiologia do câncer de bexiga, 
exceto: 
a) Radioterapia pélvica, dieta rica em fibras, ciclofosfamida. 
b) Infecções de repetição, benzina, tabagismo. 
c) Anilina, radioterapia pélvica, ciclofosfamida. 
d) Tabagismo, agentes alquilantes, corpo estranho 

intravesical. 
 
20. Segundo o estadiamento TNM do câncer de bexiga, 
assinale a alternativa correta: 
a) TIS – tumor papilífero não invasivo. 
b) T2a – invasão do tecido muscular superficial. 
c) Ta – carcinoma in situ. 
d) T2b – invasão microscópica do tecido perivesical. 
 
21. Sobre o câncer renal é correto afirmar: 
a) Pesquisas com imunoterapia, interferon e interleucinas têm 

sido desenvolvidas com o objetivo de tratar tumores 
metastáticos. 

b) O exame de escolha para avaliação de lesões renais 
sólidas ou cistos renais complexos é a urografia excretora. 

c) O tumor renal nunca se apresenta associado a síndromes 
paraneoplásicas. 

d) A tríade clássica da apresentação clinica do tumor renal é 
composta por hematúria, massa palpável e dor em FID. 

 
22. Marque a alternativa que contenha em ordem crescente 
correta a freqüência dos tipos de cálculos renais: 
a) Cistina, acido úrico, fosfato. 
b) Cálculo de cálcio, acido úrico, oxalato. 
c) Estruvita, oxalato, cálculo de cálcio. 
d) Cálculo de cálcio, oxalato, fosfato. 
 
23. Sobre o diagnóstico da litíase renal, é correto afirmar 
exceto: 
a) a urografaia excretora é um método adequado para 

identificar possíveis repercussões anatômicas e funcionais. 
b) a ultrassonografia do trato urinário é um método bastante 

utilizado, pois demonstra a presença de cálculo, inclusive 
radiotransparente, e mostra possíveis dilatações 
ocasionadas por ele. 

c) a tomografia computadorizada é o método com maior 
sensibilidade, menor especificidade e permite o 
diagnostico diferencial de cálculos, coágulos e tumores. 

d) no raio x simples de abdome sua falha está relacionada a 
baixo grau de opacidade (cálculo de ácido úrico), 

sobreposição de gases intestinais, estruturas ósseas, 
calcificações (flebólitos) e cálculos menores de 2mm. 

 
24. São complicações da Hiperplasia Prostatica Benigna: 
a) Retenção urinaria aguda, prostatite, adecarcinoma da 

próstata. 
b) Hematúria, insuficiência renal aguda, litíase vesical. 
c) Infecção urinária, insuficiência renal crônica, dilatação da 

uretra peniana. 
d) Hematúria, prostatite, incontinência fecal. 
 
25. Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar: 
a) a infecção urinária recorrente por recidiva é causada pelo 

mesmo micro-organismo durante ou após a conclusão do 
tratamento. 

b) a infecção urinaria recorrente por reinfecção é causada pelo 
mesmo micro-organismo em intervalos variáveis após a 
sua erradicação. 

c) a infecção urinária complicada é uma infecção em um 
indivíduo com o trato genitourinário normal.  

d) a infecção urinária caracteriza-se por apresentar alterações 
anatômicas ou doenças associadas, sistêmicas ou locais.  

 
26. Está correto afirmar sobre a pielonefrite, exceto: 
a) os cateteres vesicais não são um fator de risco importante 

para infecção nosocomial, principalmente em unidades de 
terapia intensiva. 

b) a pielonefrite pode ser pouco sintomática, principalmente 
em certos grupos como gestantes. 

c) a pielonefrite enfisematosa é uma complicação rara da 
pielonefrite aguda, principalmente em diabéticos insulino-
dependentes não controlados. 

d) a pielonefrite xantogranulomatosa representa uma forma 
rara e severa de infecção bacteriana renal crônica de 
patogenia não clara.  

 
27. São bactérias importantes na etiologia da cistite aguda: 
a) Klebsiella sp. 
b) Escherichia coli. 
c) Staphylococcus saprophyticus. 
d) Todas estão corretas. 
 
28. Assinale a alternativa que contenha a doença cística renal 
não relacionada a história familiar: 
a) Síndrome de Von Hippe-Lindau. 
b) Doença renal cística adquirida. 
c) Nefronoftise. 
d) Doença medular cística. 
 
29. Assinale a alternativa que contenha apenas fatores de 
risco para câncer de testículo: 
a) Parentes de segundo grau acometidos pela doença, ectopia 

gonadal. 
b) Tumor testicular contralateral, tabagismo. 
c) Parentes de primeiro grau acometidos pela doença, 

irradiação. 
d) Exposição a hormônios femininos no período pré-natal, 

hiperhomocisteinemia. 
 
30. Sobre a disfunção erétil, é correto afirmar: 
a) É a incapacidade persistente em obter e/ou manter ereção 

adequada para uma atividade sexual satisfatória. 
b) A ereção peniana constitui um evento hemodinâmico que 

envolve fatores do sistema nervoso central e periférico, 
regulado pela contração das artérias cavernosas e da 
musculatura lisa dos corpos cavernosos. 

c) Faz parte do tratamento a eliminação dos fatores de risco 
modificáveis como fumo, álcool e drogas. 

d) O teste de ereção fármaco induzida tem por finalidade 
avaliar o tecido erétil mediante a injeção intracavernosa de 
drogas vasoativas. 
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31. O tumor mais comum que acomete os testículos é: 
a) Células germinativas dos túbulos seminíferos. 
b) Células de Sertoli. 
c) Células de Leydig. 
d) Sarcomas. 
 
32. A respeito do refluxo vesicoureteral é incorreto: 
a) Segundo o comitê internacional para estudo de refluxo, o 

mesmo pode ser classificado em quatro graus. 
b) A pior conseqüência é a falência renal progressiva, 

secundária a episódios de pielonefrites. 
c) A principal causa é o enfraquecimento do trígono e de sua 

musculatura ureteral intravesical contígua. 
d) A incidência de refluxo é inversamente proporcional à 

idade. 
 
33. Dentre as complicações da prostatite listadas abaixo, 
assinale a mais grave: 
a) Prostatite crônica. 
b) Pielonefrite aguda. 
c) Retenção urinária. 
d) Bacteremia. 
 
34. Sobre o abscesso renal, responda a alternativa correta: 
a) Os abscessos renais corticomedulares são o tipo menos 

comum e resultam, mais freqüentemente, de infecção 
hematogênica. 

b) O abscesso renal cortical resulta em 90% dos casos pelo 
Staphylococcus epidermides. 

c) Cerca de 75% dos abscessos perinéfricos são resultado de 
ruptura de abscessos corticomedulares para o espaço 
perirrenal. 

d) Abscesso renal cortical, sempre, resulta da disseminação 
hematogênica de bactérias proveniente de infecção 
cutânea ou endovascular. 

 
35. A bactéria mais comumente envolvida na etiologia da 
pielonefrite enfisematosa é: 
a) Aerobacter. 
b) Kledsiella. 
c) Escherichia coli. 
d) Proteus. 
 
36. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a que auxilia no 
diagnóstico diferencial entre carcinoma prostático e HPB: 
a) Os valores do antígeno especifico prostático estão acima do 

normal. 
b) Compressão uretral é comum. 
c) O toque retal evidencia próstata aumentada e de 

consistência endurecida. 
d) A castração é fator de proteção. 
 
37. Diante de um paciente que apresenta traumatismo 
perineal que evolui com bexiga distendida e incapacidade para 
urinar, o provável diagnóstico é: 
a) Ruptura da uretra acima do diafragma urogenital. 
b) Ruptura dos corpos cavernosos. 
c) Ruptura extraperitoneal da bexiga. 
d) Ruptura do intestino grosso. 
 
38. Assinale a alternativa que é uma indicação absoluta de 
cirurgia na HPB: 
a) Sintomas leves associados a fluxo urinário reduzido. 
b) Cálculos e divertículos vesicais. 
c) Volume residual pós-miccional aumentado. 
d) Retenção urinária refratária ao tratamento clinico com alfa-

bloqueador e/ou androgênicos. 
 
39. Dos medicamentos abaixo assinale aquele capaz de 
aumentar a força do jato urinário, reduzir o volume prostático e 
melhorar as queixas obstrutivas: 
a) Tiratricol. 

b) Finasterida. 
c) Oxibutinina. 
d) Androsterona. 
 
40. São características da uretrite gonocócica, exceto: 
a) A principal forma de contagio é a relação sexual. 
b) Recentemente foi descoberto uma variação chamada de 

H025. 
c) A Neisseria gonorrhoeae é uma bactéria gram negativa. 
d) O período de incubação dura de 2-5 dias. 
 
 
 
 
 




