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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Quando ocorre sangramento durante a dilatação para 
um acesso percutâneo renal, o que se deve fazer? 

A) Tirar o dilatador. 
B) Continuar com um dilatador menor. 
C) Continuar e colocar um dilatador maior para 

bloquear o sangramento. 
D) Realizar a angiografia e a embolização. 
E) Inserir um cateter para tamponar e interromper o 

procedimento. 

17. Qual é a complicação mais comum, observada após a 
biópsia renal laparoscópica? 

A) Hemorragia. 
B) Amostra inadequada de tecido para diagnóstico. 
C) Pneumonia. 
D) Pneumotórax. 
E) Infecção. 

18. A prostatectomia radical laparoscópica inclui todas as 
manobras abaixo a seguir, EXCETO: 

A) secção do úrico e desenvolvimento do espaço de 
Retzius. 

B) a secção tardia do complexo da veia dorsal. 
C) extração da amostra intacta, através de uma 

pequena incisão. 
D) a pré-colocação de suturas uretrais, para 

anastomose vesicouretral subsequente. 
E) abertura da fáscia de Denonvillier antes de incisar 

a fáscia endopélvica. 

19. Qual é o melhor tratamento para um paciente com 
traumatismo múltiplo, que apresenta coagulopatia e 
hipotensão, que, na laparotomia, descobre-se possuir  
trombose unilateral da artéria renal e um rim 
contralateral normal? 

A) Nefrectomia. 
B) Autotransplante. 
C) Reparo aberto da trombose da artéria renal com 

enxerto de interposição da artéria hipogástrica. 
D) Tratamento em suspenso (Não-operatório). 
E) Ponte arterial esplenorrenal. 

20. Uma mulher de 48 anos com histórico de distúrbio 
convulsivo apresenta hematúria macroscópica 
recorrente e dor no flanco esquerdo. A Tomografia 
apresenta um hematoma perinefrético associado a um 
angiomiolipoma renal esquerdo de 3,0 cm. Há vários 
angiomiolipomas renais direitos, com tamanhos que 
variam de 1,5 a 6,5 cm. Qual o melhor tratamento da 
lesão renal esquerda? 

A) Nefrectomia radical. 
B) Observação. 
C) Nefrectomia parcial. 
D) Exposição laparoscópica e terapia crioablativa renal. 
E) Embolização seletiva. 

21. Qual é o local mais comum para o câncer urotelial do 
trato superior? 

A) Ureter inferior. 
B) Ureter médio. 
C) Ureter superior. 
D) Pelve renal e cálices. 
E) Junção ureteropélvica. 

22. Um paciente apresenta tumor no testículo direito com 
6cm e desconforto abdominal. Ele é tratado com 
orquiectomia inguinal radical direita, o exame 
patológico revela tumor de células germinativas misto. 
Os marcadores tumorais são elevados (AFP 
800ng/mL); Bhcg  2500mIU/mL). Uma Tomografia 
revela massa retroperitoneal com 10cm. O paciente é 
submetido a QT com base em cisplatina . Houve 
normalização dos marcadores séricos e regressão de 
75% da massa retroperitoneal. Qual o melhor 
tratamento nesse estádio? 

A) Exploração abdominal e tumorectomia. 
B) Quimioterapia de salvamento com base em 

ifosfamida. 
C) Observação com exames físicos a cada 4 meses, 

marcadores, raio-X de tórax e tomografia 
computadorizada de abdômen. 

D) A aspiração de agulha fina da massa 
retroperitoneal residual seguida de radioterapia 
de salvamento do tumor persistente de céls. 
Germinativas. 

E) Exploração abdominal, tumorectomia e 
linfadenectomia retroperitoneal bilateral. 

23. Qual das lesões penianas não possui potencial 
maligno? 

A) Papilas coronais. 
B) Doença de Bowen. 
C) Leucoplasia. 
D) Condiloma acuminado. 
E) Balanite  xerótica obliterante. 

24. Com relação à neoplasia intraepitelial prostática (PIN), 
assinale a alternativa incorreta. 

A) PIN2 e PIN3 são considerados de alto grau 
B) PIN de baixo grau não deve ser descrito nos 

laudos diagnósticos. 
C) PIN de alto grau predomina na zona de transição. 
D) A incidência de PIN de alto grau nas amostras de 

biópsia com agulha está em média de 5% a 10%. 
E) Considera-se PIN de alto grau como precursor de 

muitos cânceres da próstata. 
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25. Qual característica clínica é associada com maior  
frequência a um mau resultado em homens com 
câncer de próstata clinicamente localizado, tratado de 
forma conservadora (watchful  waiting)? 

A) Tumores mal diferenciados. 
B) Doença bilateralmente palpável. 
C) Valor de PSA sérico de 20ng/mL ou menos na 

hora do diagnóstico. 
D) Mais de 50% do espécime da biópsia acometido 

por câncer. 
E) Paciente com menos de 70 anos, na hora do 

diagnóstico. 

26. Uma indicação absoluta para cirurgia (RTUP ou 
prostatectomia aberta) é(são): 

A) episódios isolados de retenção urinária aguda. 
B) sintomas intensos. 
C) hematúria macroscópica refratária secundária a 

HPB. 
D) próstata  com peso de 100g. 
E) resíduo pós-miccional de 300mL ou mais. 

27. Considerando a avaliação da infertilidade masculina, 
assinale a alternativa correta. 

A) Deverá sempre incluir a análise de amostras de 
sêmen coletadas por coito interrompido, e não 
por masturbação. 

B) Deverá sempre incluir pelo menos duas análises 
do sêmen. 

C) Deverá incluir análise do sêmen somente se os 
resultados da avaliação da mulher forem normais. 

D) Inclui análises do sêmen, os quais determinarão 
se o paciente é fértil ou estéril. 

E) Deverá ser realizada somente se o casal não 
conseguir conceber após a FIV. 

28. Um homem hipertenso de 60 anos reclamou de 
disfunção erétil, após tomar um bloqueador da cadeia 
de cálcio para baixar sua pressão sanguínea. Qual é a 
causa mais provável de sua disfunção erétil? 

A) Perfusão peniana reduzida causada por um 
declínio na pressão sanguínea na artéria 
pudenda. 

B) O efeito direto do bloqueador da cadeia de cálcio 
no músculo liso peniano. 

C) Arritmia causada pelo bloqueador da cadeia de 
cálcio. 

D) Ansiedade ao tomar novo medicamento. 
E) Nível diminuído de testosterona provocado pelo 

bloqueador da cadeia de cálcio. 
 
 

29. Todas as alternativas a seguir têm efeitos colaterais 
sobre a função sexual masculina pela interferência 
direta com a produção de testosterona no nível dos 
testículos ou pela biodisponibilidade, EXCETO:  

A) flutamida. 
B) cocaína. 
C) cetoconazol. 
D) bicalutamida. 
E) cimetidina. 

30. Sobre refluxo vesicoureteral, é incorreto afirmar que: 

A) o refluxo de grau V tem chance mínima de 
resolução espontânea, exceto de um recém-
nascido do sexo masculino. 

B) um reimplante de Cohen transtrigonal pode 
prevenir uma futura instrumentação endoscópica 
retrógrada do ureter afetado. 

C) o reimplante ureteral extravesical bilateral tem 
uma incidência significativa de retenção urinária 
pós-operatória. 

D) em sistema duplo com refluxo na metade superior 
e inferior  identificado em uma UCM  indicaria que 
tanto a metade superior quanto a inferior são 
completamente duplicadas e com refluxo. 

E) a nitrofurantoína é uma excelente escolha para 
profilaxia. 

31. Sobre hipertensão renovascular, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O edema pulmonar não é característica clínica da 
estenose aterosclerótica da artéria renal. 

B) Cerca de 70 a 90% das lesões arteriais renais 
são decorrentes da aterosclerose. 

C) O ruído abdominal é altamente específico da 
estenose da artéria renal. 

D) A implantação de stent endovascular é utilizada 
com maior frequência nos idosos que tenham 
doença renal Grau 3. 

E) A ultrassonografia renal com Doppler tem alta 
precisão na detecção de estenose de artéria 
renal. 

32. Sobre ITU, assinale a alternativa incorreta. 

A) mulheres grávidas com bacteriúrias 
assintomáticas devem ser tratadas. 

B) E. coli é responsável por 85% das ITUS na 
comunidade e por 50% das ITUS hospitalares. 

C) nitrofurantoína e TMP-SMT são drogas eficientes 
contra Pseudomonas. 

D) a pelonefrite xantogranulomatosa normalmente é 
unilateral. 

E) células escamosas na urina indicam 
contaminação prepucial, vaginal ou uretral. 
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33. Sobre prostatites, assinale a alternativa correta. 

A) O tipo II representa 90 a 95% dos casos. 
B) Sua prevalência é de 20 a  30%. 
C) Os níveis de frutose, citrato e fosfatase ácida 

estão aumentados durante a infecção. 
D) Os pacientes com suspeita de prostatite categoria 

I não devem passar  pelo teste de Stamey. 
E) A Tomografia é melhor que a USG transretal para 

pacientes com suspeita de abscesso prostático. 

34. Assinale a alternativa incorreta. 

A) A uretrite não gonocócica é mais comum em 
brancos com educação e maior poder 
socioeconômico. 

B) Os seres humanos são os únicos hospedeiros da 
N. gonorrhoeae. 

C) Cerca de metade dos pacientes com uretrite 
gonocócica apresenta infecção concomitante pela 
C. trachomatis. 

D) A infecção pela C. trachomatis é confirmada pela 
cultura do organismo de extensões uretrais ou 
colorida com fluorescina conjugada com 
anticorpos monoclonais anticlamídia. 

E) A N. gonorrhoeae é o organismo mais 
comumente responsável pela epididimite em 
homens jovens. 

35. Duas semanas após uma lesão medular no nível de 
C6, uma mulher de 31 anos traz estudo urodinâmico 
que demonstra arreflexia detrusora. Qual o achado 
mais provável daqui a dois anos? 

A) Arreflexia detrusora. 
B) Arreflexia detrusora com diminuição da 

complacência da bexiga. 
C) Arreflexia detrusora com dissinergia 

vesicoesfincteriana. 
D) Hiper-reflexia do detrusor com dissinergia 

vesicoesfincteriana. 
E) Hiper-reflexia detrusora. 

36. Qual é o tratamento adequado para um parceiro 
homem assintomático de uma mulher com verrugas 
cervicais? 

A) Tratamento somente das verrugas visíveis. 
B) Postectomia. 
C) Cistoscopia. 
D) Profilaxia com aciclovir. 
E) Tratamento com ácido acético. 

 
 
 

37. O efeito da BCG na progressão de tumor superficial é 
mais bem representado por qual das afirmações 
abaixo? 

A) Uma redução na progressão do tumor é 
observada apenas quando a BCG é administrada 
com quimioterapia intravesical. 

B) A administração de BCG não possui efeito na 
progressão do tumor. 

C) A BCG apresenta um impacto inicial na 
progressão do tumor, que é menos evidente em 
um acompanhamento a longo prazo. 

D) A BCG reduz a progressão de doença de alto 
grau, mas apresenta pouco impacto na 
progressão de lesões de baixo grau. 

E) A quimioterapia intravesical possui maior efeito 
na progressão do tumor que a terapia de BCG. 

38. Um paciente que possui complacência reduzida 
significativa e urodinamicamente perigosa, devido a 
uma substituição de outros componentes do estroma 
por colágeno, geralmente é mais bem tratado pela: 

A) ampliação vesical. 
B) distensão hidráulica. 
C) neuromodulação. 
D) secção do nervo. 
E) manipulação farmacológica. 

39. Qual das seguintes afirmativas melhor descreve o 
comportamento normal da bexiga durante a fase de 
enchimento vesical (armazenamento) no ciclo da 
micção? 

A) Baixa complacência em virtude das propriedades 
elásticas. 

B) Alta complacência em virtude das propriedades 
elásticas. 

C) Baixa complacência em virtude das propriedades 
elásticas. 

D) Alta complacência em virtude das propriedades 
elásticas e viscoelásticas. 

E) Alta complacência em virtude do baixo coeficiente 
de relaxamento da lâmina própria. 

40. A causa mais comum da bacteriúria não resolvida 
durante tratamento antimicrobiano é: 

A) desenvolvimento de resistência bacteriana. 
B) reinfecções rápidas. 
C) insuficiência renal. 
D) cálculo coraliforme gigante. 
E) resistência bacteriana inicial. 

 
 




