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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação aos sintomas do trato urinário 
inferior (STUI) e hiperplasia benigna da próstata 
(HPB).  

 
(  ) A enucleação endoscópica dos lobos prostáticos é 

tipicamente realizada com KTP laser (Greenlight 
laser) de baixa potência 20 watts.  

(  ) Solução salina não pode ser utilizada na irrigação 
durante a ressecção transuretral da próstata 
bipolar.  

(  ) Homens com sintomas leves no IPSS são 
candidatos à observação com orientação (wathful 
waiting).  

(  ) A contração da musculatura lisa presente na 
cápsula prostática e no colo vesical é mediada 
preferencialmente por receptores alfa1A-
adrenérgicos.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo.  

 
A) F – V – V – F  
B) V – V – F – F  
C) F – F – V – V  
D) V – F – V – F  
E) F – V – V – V 

 

17. Assinale a alternativa que responde 
CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

 
Por quanto tempo uma unidade renal pode 
permanecer obstruída completamente por um cálculo 
ureteral até causar dano renal irreversível?  

 
A) 5 dias.  
B) 1 semana.  
C) 3 meses.  
D) 6 meses. 
E) 2 a 6 semanas.  

 

18. Em relação à contraindicação para o tratamento da 
disfunção erétil com inibidores da fosfodiesterase 5 
(PDE5), assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Miocardiopatia dilatada em uso de digitálico. 
B) Miocardiopatia hipertensiva em uso de diurético.  
C) Hipertensão arterial sistêmica em uso de 

betabloqueadores.  
D) Diabetes melittus em uso de metformina 
E) Miocardiopatia isquêmica em uso de nitratos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Com relação aos fatores importantes para a escolha 
de tratamento de cálculos renais, entre litotripsia 
extracorpórea por ondas de choque (LEOC), remoção 
ureteroscópica flexível e nefrolitotripsia percutânea, 
assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Anormalidades anatômicas.  
B) Localização do cálculo  
C) Massa corporal.  
D) Composição do cálculo 
E) Tamanho do cálculo.  

 

20. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas em relação à Incontinência Urinária e ao 
Estudo Urodinâmico.  

 
(  ) A Incontinência Urinária de Esforço só pode ser 

diagnosticada com Estudo Urodinâmico.  
(  ) A síndrome da Bexiga Hiperativa é diagnosticada 

somente no Estudo Urodinâmico.  
(  ) A hiperatividade do detrusor só é diagnosticada 

com Estudo Urodinâmico.  
(  ) A Incontinência Paradoxal está relacionada com 

quadro de Obstrução Urinária infravesical (OIV).  
(  ) A obstrução infravesical só fica caracterizada pelo 

estudo fluxo/pressão (Q/p).  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo.  

 
A) F – F – V – V – F  
B) F – F – V – V – V  
C) F – V – F – V – F  
D) V – V – F – F – V  
E) V – F – V – F – F 

 

21. Sobre varicocele, é CORRETO afirmar que:  
 

A) varicocele Grau II são aquelas palpáveis sem 
manobra de Valsalva 

B) as varicoceles apresentam-se somente do lado 
esquerdo em 1/3 dos casos.  

C) a maioria dos casos de varicocele é sintomática.  
D) a maioria dos portadores de varicocele é infértil.  
E) a análise seminal deve ser considerada método 

diagnóstico da varicocele.  
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22. Com relação ao câncer de próstata, analise as 
afirmativas abaixo.  

 
I. Na avaliação do PSA em elevação, após o 

tratamento do câncer de próstata clinicamente 
localizado, merecem destaque o Score de Gleason 
e o tempo de duplicação do PSA.  

II. O uso de medicamentos análogos do LHRH em 
câncer de próstata metastático induz imediata e 
consistente diminuição da testosterona circulante 
chegando a níveis de castração. Seu uso de forma 
contínua mimetiza o efeito da orquiectomia, 
podendo ser uma alternativa à castração cirúrgica.  

III. O Bloqueio Androgênico Completo (orquiectomia 
bilateral + antiandrogênico periférico) em pacientes 
com câncer de próstata metastático apresenta 
índices de sobrevida global superiores, quando 
comparado com a orquiectomia bilateral isolada ou 
com o uso isolado de antiandrogênico periférico. 
Isso confere ao Bloqueio Androgênico Completo o 
status de tratamento hormonal de primeira linha.  

IV. Existe considerável evidência científica de que a 
combinação de tratamento hormonal com 
radioterapia externa traz benefício em termos de 
sobrevida global, sobrevida livre de doença e 
sobrevida livre de progressão, no entanto o tempo 
ideal de manutenção da hormonioterapia após a 
radioterapia ainda está por ser definido.  

V. O uso de hormonioterapia em pacientes com 
câncer de próstata de baixo risco aumenta 
significativamente a mortalidade geral de causa 
não oncológica.  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.  
B) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas.  
C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
D) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.  
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23. Um homem de 25 anos, vítima de acidente de moto e 
trauma abdominal fechado, é admitido na emergência. 
Você é chamado para avaliá-lo. O paciente encontra-
se estável hemodinamicamente e consciente, com 
hematoma na região lombar e hematúria 
macroscópica maciça. Frente ao quadro, qual a 
melhor conduta? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Ultrassonografia 
B) Urografia excretora 
C) Laparotomia exploratória 
D) Laparoscopia diagnóstica 
E) Tomografia com contraste 

 
 
 
 
 

24. Em relação à disfunção erétil, identifique se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  

 
(  ) 35 – 75% dos portadores de diabetes melittus 

desenvolverão disfunção erétil.  
(  ) Pacientes portadores de disfunção erétil 

arteriogênica deverão ser avaliados para doença 
coronariana.  

(  ) Hipertensão arterial sistêmica é um grande risco 
para disfunção erétil vasculogênica.  

(  ) O tratamento oral da hipertensão arterial sistêmica 
sempre leva à disfunção erétil.  

(  ) O uso de cimetidina para tratamento de úlceras 
gástricas pode levar ao aparecimento de disfunção 
erétil.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo.  

  
A) V – V – F – V – V  
B) F – F – V – V – F  
C) V – V – V – F – V  
D) F – V – F – F – V  
E) V – V – V – V – F 

 

25. Assinale a alternativa que responde 
CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  

 
Menino de 11 anos, cujos pais buscam atendimento 
de emergência, em virtude de um quadro de dor em 
hemiescroto esquerdo, de início súbito há 
aproximadamente 6 horas. Nesse período vomitou três 
vezes. Ao exame físico é observado aumento de 
volume no hemiescroto do mesmo lado da dor, 
acompanhado de hiperemia. Qual a etiologia mais 
frequente?  

 
A) Torção de uma Hidátide de Morgani.  
B) Torção do cordão espermático.  
C) Trauma local.  
D) Púrpura de Henoch-Shoenlein.  
E) Anemia falciform 

 

26. Sobre o a Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) O tratamento clínico com bloqueadores da 5 alfa 

redutase está relacionado à disfunção erétil e 
alterações da ejaculação. 

B) Intoxicação por amônia é uma causa de síndrome 
pós RTU. 

C) Um fluxo máximo (Qmax) menor que 15ml/seg 
pode ser sinal de obstrução infravesical ou doença 
do músculo detrusor. 

D) Infecção urinária recorrente, resíduo urinário 
elevado e azotemia são indicações absolutas para 
tratamento cirúrgico. 

E) Intoxicação por amônia é uma causa de síndrome 
pós RTU. 
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27. Assinale o mecanismo de ação dos slings utilizado 
atualmente para tratamento da incontinência urinária 
de esforço. 

 
A) Redução da hipermobilidade do colo vesical 
B) Aumento do apoio na uretra média 
C) Obstrução da uretra 
D) Produção de uma reação inflamatória periuretral 
E) Redução da hipermobilidade do colo vesical 

  

28. Assinale o tipo histológico de seminoma no qual 
encontramos altos níveis de hCG. 

 
A) Seminoma clássico 
B) Seminoma espermatocítico 
C) Teratoma 
D) Seminoma anaplásico 
E) Teratoma 

  

29. Em relação à palpação do reto, em mulheres, é 
INCORRETO afirmar:  

  
A) A cérvice só não é palpada se ausente 

cirurgicamente.  
B) O toque bidigital não auxilia na delimitação de 

variações anatômicas.  
C) Tumores fibróides uterinos podem ser palpados.  
D) Um tampão vaginal pode ser confundido com lesão 

na parede retal.  
E) Palpação do útero retroverso fletido é indicativa de 

dificuldade na retossigmoidoscopia rígida. 
 

30. Um paciente masculino, de 65 anos de idade, 
clinicamente bem, tem como diagnóstico 
adenocarcinoma no ceco. O diagnóstico foi feito por 
meio de fragmentos de biópsia obtidos por 
colonoscopia. A tomografia computadorizada pré-
operatória é normal. Qual a conduta recomendada 
para esse paciente?  

  
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Colectomia direita.  
B) Colectomia direita, seguida de quimioterapia, na 

dependência do resultado da histopatologia da 
peça operatória.  

C) Quimioterapia, seguida de colectomia direita.  
D) Colectomia direita, seguida de rádio e 

quimioterapia, na dependência do resultado da 
histopatologia da peça operatória.  

E) Radioterapia, seguida de colectomia direita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. O cólon normal:  
  

Assinale a alternativa correta: 
 

A) absorve água, sódio e bicarbonato; secreta 
potássio e cloro.  

B) absorve água, potássio e cloro; secreta sódio e 
bicarbonato.  

C) absorve água, cloreto de sódio e bicarbonato; 
secreta potássio.  

D) absorve água, sódio e cloro; secreta potássio e 
bicarbonato.  

E) absorve água e sódio; secreta cloro, bicarbonato e 
potássio. 

 

32. Com relação aos tumores de testículo, é incorreto 
afirmar: 

  
A) Ocorrem entre 15 e 45 anos. 
B) 95% são tumores germinativos. 
C) Seminomas representam 50% dos casos. 
D) Alfa feto proteína elevada é comum nos 

seminomas. 
E) Representam 1% dos tumores malignos dos 

homens. 
 

33. Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) 20% a 50% dos pacientes retomam a 
espermatogênese dois a três anos após o término 
do tratamento quimioterápico. 

B) A radiação direta do testículo é dose-dependente, 
sendo que doses maiores de 0,15Gy causam 
azoospermia reversível. 

C) Em torno de 18% dos pacientes são 
azoospérmicos antes de qualquer tratamento para 
tumores de testículo. 

D) As drogas quimioterápicas são citotóxicas para os 
testículos, eliminando ou reduzindo as células 
germinativas. 

E) Aproximadamente 98% dos pacientes submetidos 
a RT periaórtica ficam azoospérmicos. 

 

34. Num espermograma, o paciente será considerado 
astenospérmico se: 

 
Assinale a alternativa correta: 

  
A) SPTZ grau D menor que 10%. 
B) SPTZ grau D menor que 15%. 
C) SPTZ grau A menor que 50% ou somatório A+ B 

inferior a 70%. 
D) SPTZ grau A menor que 20% ou somatório A + B 

inferior a 30%. 
E) SPTZ grau A menor que 35% ou somatório de A + 

B inferior a 50% 
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35. O diagnóstico de uma determinada doença é uma 
decisão baseada na avaliação de um conjunto de 
informações clínicas obtidas de um paciente em uma 
ou mais ocasiões. Entretanto, avalia-se que no 
atendimento ambulatorial, são extremamente comuns 
situações em que decisões clínicas precisam ser 
tomadas com base apenas em dados emiológicos. 
Assim, considera-se que: 

 
Assinale a alternativa correta: 

  
A) fatores que se contrapõem ao ganho diagnóstico 

dos exames subsidiários são seus custos e 
aplicabilidade externa. 

B) a semiologia baseada em evidências exige que o 
diagnóstico clínico seja realizado a partir dos 
dados da história e exame físico e de seus 
resultados. 

C) a utilidade do exame clínico não se limita apenas 
ao enfoque diagnóstico, podendo ser útil também 
no estabelecimento prognóstico e plano 
terapêutico. 

D) dados da história e exame físico nem sempre 
possuem disponibilidade universal e em muitas 
ocasiões podem acarretar mais risco aos 
pacientes. 

E) os achados semiológicos de maior acurácia 
diagnóstica fortalecem potenciais riscos invasivos 
para o paciente. 

 

36. Em relação ao herpes genital, assinale a resposta 
certa. 

 
A) A infecção é causada, na maioria das vezes, pelo 

vírus tipo I. 
B) Períodos de latência são incomuns. 
C) O período de incubação varia de 1 a 90 dias. 
D) As lesões primárias se manifestam como pápulas 

indolores em genitália ou ânus e linfonodomegalia 
inguinal bilateral dolorosa. 

E) O diagnóstico diferencial pode incluir Síndrome de 
Reiter,psoríase e líquen plano. 

 

37. Em relação a um paciente que apresenta achado 
incidental em exame tomográfico de cisto renal tipo 
Bosniak l, assinale a alternativa correta. 

 
A) Não há necessidade de se manter vigilância. 
B) Deve ser acompanhado anualmente através de 

exame tomográfico. 
C) O risco de malignidade varia de 0 a 5%. 
D) Deve ser abordado cirurgicamente se o diâmetro 

for maior que 8cm. 
E) Este tipo de cisto apresenta conteúdo homogêneo, 

sem calcificações e com finos septos. 
 
 
 
 
 
 
 

38. Qual o segmento ureteral mais comumente afetado no 
paciente que apresenta uretrite tuberculosa? 

 
A) Junção ureteropiélica. 
B) Junção ureterovesical. 
C) Terço ureteral proximal. 
D) Terço ureteral médio. 
E) Terço ureteral distal. 

 
Assinale a alternativa correta: 

  

39. Qual dos sintomas abaixo tende a aparecer 
primariamente como resposta da bexiga à obstrução 
infravesical? 

 
Assinale a alternativa correta: 

  
A) Hesitação pré-miccional. 
B) Fluxo urinário intermitente. 
C) Urgência. 
D) Gotejamento pós-miccional. 
E) Aumento do resíduo pós-miccional. 

 

40. São complicações da hiperplasia prostática benigna, 
EXCETO: 

 
Assinale a alternativa correta: 

  
A) infecção do trato urinário. 
B) litíase vesical. 
C) incontinência urinária. 
D) refluxo vesicoureteral. 
E) hematúria 

 




