
 

CONCURSO PÚBLICO POCINHOS 
UROLOGISTA  - 1 - 

 

Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Assinale a opção em que os dois itens represen-
tam sítios arqueológicos do município de Pocinhos: 
 
A) Lagoa Salgada e Fazenda Cabeça do Boi; 
B) Fazenda Cabeça do Boi e Serra do Padre Bento; 
C) Rochedo da Sariema e Serra do Padre Bento; 
D) Lagoa Salgada e Serra do Padre Bento; 
E) Rochedo da Sariema e Fazenda Cabeça do Boi. 
 
19) Observe a bandeira do município de Pocinhos e 
responda CORRETAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

I. Os elementos dentro do triângulo representam: fé, 
economia e relevo. 
II. A disposição dos elementos em cada extremidade 
do triângulo representa as três principais atividades 
da cultura Pocinhense. 
III. Os três elementos dispostos dentro do triângulo 
são: um sisal, dois ramos de mamona e um cruzeiro. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) II. 
 
20) De acordo com o IBGE/PB de 2008, o município 
de Pocinhos pratica as seguintes culturas temporá-
rias, EXCETO: 
 
A) Batata-doce; 
B) Mandioca; 
C) Sisal; 
D) Algodão herbáceo; 
E) Milho. 

21) A esclerodermia é uma doença autoimune do gru-
po das colagenoses caracterizada pelo surgimento de 
focos de inflamação aguda, determinando fibrose e 
disfunção vascular nos tecidos e órgãos afetados. 
Qual das manifestações cutâneas abaixo NÃO é en-
contrada na esclerodermia: 
 
A) Calcinose; 
B) Livedo reticular; 
C) Telangiectasias; 
D) Leucomelanodermia; 
E) Esclerodactilia. 
 
22) Paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, 
vem à emergência do hospital com quadro de febre 
alta (39oC), dores no corpo e articulações de forte 
intensidade e cefaleia retrorbitária com início há 3 
dias. Refere ainda três episódios de vômitos e dor 
abdominal. Ao exame físico, apresenta-se com hipo-
tensão postural, prova do laço positiva e extremida-
des frias. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e 
a conduta adequada: 
 
A) Dengue clássica – internação hospitalar, sintomáti-
cos e hidratação venosa; 
B) Dengue clássica – hidratação por via oral, observa-
ção domiciliar e retorno em 48 horas; 
C) Síndrome do choque da dengue – internação hos-
pitalar, acompanhar com hematócrito, hidratação ve-
nosa e sintomáticos; 
D) Dengue hemorrágica – internação hospitalar, sinto-
máticos e hidratação venosa; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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E) Dengue hemorrágica – internação hospitalar, 
transfusão de um concentrado de hemácias e hidrata-
ção venosa. 
 
23) Sobre a questão anterior, a prova do laço deve 
ser realizada em todos os casos suspeitos de dengue 
e consiste na insuflação do esfingmomanômetro até o 
valor médio da pressão arterial de acordo com a fór-
mula (PAS + PAD)/2. Após um determinado tempo 
(X), confecciona-se em um quadrado de determina-
das dimensões (Y) desenhado no antebraço do paci-
ente e observa-se o surgimento de um número de 
petéquias (Z) ou mais. Quais os valores de X, Y e Z 
nos adultos: 
 
A) X= 3 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 10 petéquias; 
B) X= 5 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 15 petéquias; 
C) X= 3 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 15 petéquias; 
D) X= 5 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 20 petéquias; 
E) X= 3 min, Y= 3,0x3,0 cm e Z= 20 petéquias. 
 
24) Sobre as complicações crônicas da diabetes mel-
litus, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A retinopatia diabética não-proliferativa é a mais 
comum, sendo encontrada em 90% dos casos; 
B) Recomenda-se rastreamento na retinopatia atra-
vés de exame de fundo de olho 5 anos após o diag-
nóstico na DM tipo 2; 
C) Os IECA estão indicados para todos os paciente 
diabéticos com microalbuminúria, mesmo na ausência 
de hipertensão arterial; 
D) A polineuropatia simétrica distal é o tipo mais co-
mum de neuropatia diabética; 
E) A fludrocortisona está indicada na disautonomia 
cardiovascular, mesmo na presença de hipertensão. 
 
25) Paciente com 19 anos, sexo feminino, gestante 
com 22 semanas. Foi à primeira consulta do pré-natal 
há duas semanas, onde foi solicitado VDRL. Hoje re-
torna para receber o resultado, que apresentou titula-
ção de 1:16. A paciente refere alergia à penicilina. Em 
relação ao tratamento, qual a conduta adequada: 
 
A) Tratar com eritromicina e posteriormente realizar a 
investigação completa do recém-nascido; 
B) Realizar sorologia treponêmica com FTA-Abs para 
confirmação da infecção; 
C) Realizar dessensibilização e tratamento com peni-
cilina; 
D) Acompanhar com o VDRL, se houver aumento da 
titulação, tratar com penicilina após dessensibilização; 
E) Tratar com eritromicina, sendo desnecessária a 
investigação do recém-nascido. 
 
26) Qual dos agentes abaixo pode gerar lesão este-
nosante no cólon, fazendo diagnóstico diferencial com 
câncer de colón. À biópsia, a lesão se mostra como 
uma resposta inflamatória intensa e inespecífica, com 
tecido de granulação exuberante: 
 

A) Giardialamblia; 
B) Shiguellasp; 
C) Salmonela SP; 
D) Entamoebahistolytica; 
E) Ascaris lumbricoides. 
 
27) São condições predisponentes à infecção do trato 
urinário, EXCETO:  
 
A) Uso de anticoncepcional oral; 
B) Uso de espermicidas; 
C) Tipo sanguíneo tipo “P”; 
D) Presença de cálculos no trato urinário; 
E) Gravidez. 
 
28) Em relação às lesões elementares da pele, a ve-
getação é uma formação sólida que se caracteriza 
pelo crescimento exofídico das papilas dérmicas, po-
dendo ser verrucosa ou condilomatosa. As seguintes 
doenças infecciosas podem causar lesões vegetan-
tes, EXCETO: 
 
A) Paracoccidiodomicose; 
B) Hanseníase; 
C) Leishmaniose; 
D) Cromomicose; 
E) Tuberculose. 
 
29) Paciente com 23 anos de idade, sexo feminino, 
vem à unidade de saúde com queixa de corrimento 
vaginal de odor fétido há 2 dias. Nega prurido ou ar-
dor na região genital. Ao exame ginecológico, apre-
sentava corrimento branco acinzentado e teste das 
aminas positivo. Sobre esse tipo de patologia, assina-
le a alternativa INCORRETA: 
 
A) Está associada a um grande número de infecções 
com alta morbidade como endometrite e salpingite; 
B) O pH vaginal esperado é acima de 4,5; 
C) Os agentes mais prováveis são Gardnerellavagina-
lis e Mobiluncussp; 
D) A clindamicina por via oral, durante 7 dias é uma 
opção de tratamento; 
E) O tratamento do parceiro aumenta as taxas de cu-
ra e diminui as taxas de recorrência. 
 
30) Paciente do sexo masculino, 45 anos, morador de 
rua, drogadito e etilista, vem à emergência com qua-
dro de diarréia, desidratação, confusão mental e des-
nutrição. Ao exame físico, observa-se rasheritemato-
bolhoso nas áreas de exposição ao sol. Qual nutrien-
te deve ser reposto para o paciente do caso: 
 
A) Cobalamina; 
B) Niacina; 
C) Piridoxina; 
D) Riboflavina; 
E) Tiamina. 
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31) Paciente com hipercalciúria renal apresenta histó-
rico de urolitíase por oxalato de cálcio e deseja saber 
quais medidas dietéticas deve tomar. Qual você NÃO 
indicará ao paciente: 
 
A) Aumento da ingestão de água; 
B) Restrição da ingestão de alimentos ricos em oxala-
to; 
C) Restrição da ingestão de cálcio; 
D) Restrição de carne vermelha; 
E) Restrição de sódio. 
 
32) Da enorme variedade de métodos para tratamen-
to de disfunção sexual masculina, tem-se como     
exemplo a injeção intracavernosa de drogas vasoati-
vas. Qual origem da disfunção erétil é mais sensível a 
esse método: 
 
A) Neurogênica; 
B) Arterial; 
C) Venosa; 
D) Endócrina; 
E) Latrogênica. 
 
33) Seu Osvaldo, 52 anos, procura seu ambulatório 
com queixa de febre, calafrios, mal-estar, queda do 
estado geral, disúria e urgência miccional. Você o 
examina e percebe que a próstata está aumentada e 
Seu Osvaldo reclama de muita dor à palpação. Pron-
tamente você solicita um EAS que detecta intensa 
piúria. Após preencher a AIH, você inicia tratamento 
com: 
 
A) Sulfametoxazol-Trimetoprim; 
B) Nitrofurantoína; 
C) Penicilina Benzatina; 
D) Ciprofloxacin; 
E) Não inicia antibiótico até que o resultado da urocul-
tura esteja pronto. 
 
34) A Associação Americana de Urologia criou um 
escore para quantificar o quadro clínico dos pacientes 
com sintomas prostáticos. A OMS acrescentou a ava-
liação da qualidade de vida desses paciente, e hoje 
temos o I-PSS, ou Escore Internacional de Sintomas 
Prostáticos. Quais das alternativas abaixo NÃO faz 
parte desse escore: 
 
A) No último mês, quantas vezes você teve de urinar 
novamente em menos de 2 horas após ter urinado; 
B) No último mês, quantas vezes você sentiu ardên-
cia ou outro tipo de incômodo ao urinar; 
C) No último mês, quantas vezes você observou que 
foi difícil conter a urina; 
D) No último mês, quantas vezes você teve de fazer 
força para começar a urinar; 
E) No último mês, quantas vezes, em média, você 
teve de se levantar à noite para urinar. 
 
 
 

35) Depois do câncer de pele não-melanoma, o cân-
cer de próstata é a neoplasia maligna mais comum no 
sexo masculino, de acordo com pesquisas america-
nas e brasileiras. Dentre os tipos histológicos de cân-
cer de próstata, qual é conhecido por apresentar 
prognóstico ruim e ter importante relação com irradia-
ção prostática prévia: 
 
A) Adenocarcinoma acinar; 
B) Adenocarcinoma mucinoso; 
C) Adenocarcinoma ductal; 
D) Carcinoma com células em anel de sinete; 
E) Carcinoma sarcomatóide. 
 
36) A azotemia pré-renal é caracterizada pelo aumen-
to das escórias nitrogenadas causada diretamente 
pela redução do fluxo sanguíneo renal, condição re-
versível uma vez restaurada a perfusão renal. São 
causas possíveis de azotemia pré-renal, EXCETO: 
 
A) Insuficiência cardíaca descompensada; 
B) Cirrose hepática com ascite; 
C) Uso de aminoglicosídeos; 
D) Uso de anti-inflamatórios não-esteroidais; 
E) Infarto agudo do miocárdio. 
 
37) Paciente com 28 anos, sexo masculino, recebeu 
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica através 
de MAPA há duas semanas. Há 3 meses apresentava 
níveis tensionais dentro da normalidade. O médico 
está encontrando dificuldades em controlar a sua 
pressão, pois o mesmo já está em uso de dois anti-
hipertensivos em dose otimizada, mas a sua TA ainda 
está em níveis acima do esperado. Aos exames labo-
ratoriais, apresenta hipocalemia e alcalose metabólica 
leve. Diante do quadro clínico apresentado, qual o 
exame padrão-ouro para confirmação da hipótese 
diagnóstica: 
 
A) Tomografia computadorizada helicoidal; 
B) Arteriografia; 
C) Angioressonância com gadolíneo; 
D) Cintilografia;. 
E) Biópsia. 
 
38) O câncer de bexiga acomete principalmente o 
sexo masculino, predominando na terceira idade, pos-
suindo alta chance de cura se diagnosticado precoce-
mente. A terapia intravesical com quimioterápicos ou 
agentes imunomoduladores, como o bacilo de Calme-
te-Guerrin (BCG) é associada à ressecção endoscópi-
ca em tumores com alta chance de recidiva. São indi-
cações de terapia endoscópica, EXCETO: 
 
A) Envolvimento de múltiplos linfonodos menores que 
5 cm; 
B) Invasão da lâmina própria; 
C) Carcinoma in situ; 
D) Tumores múltiplos; 
E) Acometimentos de mais de 40% da mucosa cervi-
cal. 



 

CONCURSO PÚBLICO POCINHOS 
UROLOGISTA  - 7 - 

 

39) Clara e Rodrigo são um casal que vem ao seu 
consultório com queixa de dificuldade em ter filhos. 
Nenhum dos dois tem filhos de relacionamentos ante-
riores. Clara refere prurido vaginal e corrimento es-
branquiçado há um ano, mas fez tratamento com po-
mada vaginal receitada pela sua ginecologista. Rodri-
go nega traumas em região genital. O casal refere 
frequência aproximada de duas relações sexuais por 
semana, sem uso de preservativo. Clara estava em 
uso de pílula anticoncepcional combinada até 6 me-
ses atrás, quando interrompeu o seu uso com objetivo 
de engravidar. Qual a conduta inicial CORRETA para 
o problema apresentado: 
 
A) Solicitar espermograma para Rodrigo; 
B) Solicitar dosagens hormonais para Clara; 
C) Solicitar histerossalpingografia para Clara; 
D) Solicitar ultrassonografias transvaginais seriadas 
para Clara; 
E) Tranquilizar o casal, pois o problema ainda não 
configura infertilidade. 
 
40) Assinale a alternativa que contém a associação 
CORRETA entre as drogas usadas na prevenção e 
tratamento da rejeição no transplante renal: 
 
I. Azatioprina. 
II. Ciclosporina. 
III. Tacrolimus. 
IV. Micofenolatomofetil. 
 
a. Diarréia. 
b. Hipertensão arterial. 
c. Supressão medular. 
d. Toxicidade renal. 
 
A) I – a, II – c, III – d, IV – b; 
B) I – c, II – d, III – a, IV – b; 
C) I – d, II – c, III – b, IV – a; 
D) I – c, II – d, III – b, IV – a; 
E) I – b, II – a, III – d, IV – c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




