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

 objetiva. 

� 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 para a Folha de Respostas, 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 

Resposta:    

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 03h30 (três horas e trinta minutos) 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. Caso 

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

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

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

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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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 01 
 O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma 

série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, 
em outubro de 1988, denominada Conference on the 
Changing Atmosfere , seguida pelo encontro de 
Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, 
denominada IPCC’s Fist Assessment Report . Estas 
conferências culminaram com a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CQNUMC, ou UNFCC em inglês), na ECO-92, no rio 
de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.  

 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um 

“tratado” internacional com compromissos mais rígidos 
para redução da emissão dos gases que agravam o 
efeito estufa. 

(B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o 
resultado da emissão demasiada de gases que 
resultam no aquecimento global.  

(C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os 
“países ricos” e o grupo de “países em 
desenvolvimento” não entraram num consenso.  

(D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar 
as propostas do protocolo de Quioto. 

(E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da 
discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, 
no Japão, em 1997, com ratificação em 1999. 

 
Questão 02 
 A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na  

segunda metade do século XIX, é conhecida como 
importante crítica ao capitalismo e considerada 
como marco do pensamento socialista marxista. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A obra discute conceitos econômicos complexos como 
mais valia, capital constante e variável. 

(B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao 
pensamento do economista Adam Smith. 

(C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e 
sobre acumulação primitiva.  

(D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram 
presos no regime militar, no Brasil. 

(E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo 
publicação completa no Brasil, em 1924. 

 
Questão 03 
 Segundo notícias do site <http://g1.globo.com>, no 

dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta 
brasileiros foram atacados em Albina, cidade do 
Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, 
do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi  
efetuado por um grupo de “marrom”, como são 
conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do 
Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica 
no Estado do Amazonas.  

(B) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
descendentes indianos que chegaram ao Suriname 
durante o século XIX. 

(C) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
crioulos, descendentes de escravos africanos 
misturados aos brancos. 

(D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, 
mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, 
além do surinamês e o idioma crioulo, o português e 
idiomas africanos.  

(E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, 
seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo. 

 
Questão 04 
 O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, 

entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical 
brasileiro. Seus principais destaques foram 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros 
artistas estiveram envolvidos no movimento, entre 
eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda 
Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e 
Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista  
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como 
um de seus principais mentores intelectuais. 
Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas 
apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de 
Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no 
parque”, de Gilberto Gil. 

(B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda 
a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica 
oficial e pela política então vigente.  

(C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de 
gosto vigentes, não só quanto à música e à política, 
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, 
ao sexo e ao vestuário. 

(D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos 
movimentos estudantis porque misturava vários 
gêneros musicais, inclusive o rock.  

(E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não 
pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um 
comportamento, uma crítica.  

 
Questão 05 
 “Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza 

uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes 
estão inscritos nos cromossomos e são 
transmitidos aos descendentes pelos gametas. 
Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos 
– distribuídos nos cromossomos do gameta 
masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino 
( o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é 
composto por dois genomas” (Edson Futema). 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo 
identificar todos os genes responsáveis por nossas 
características normais e patológicas. 

(B) Apesar dos debates acadêmicas sobre a questão da 
ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos 
explorando um filão comercial.  

(C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos 
brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do 
genoma é considerada ínfima. 

(D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das 
pesquisas possam colaborar para a cura de doenças 
como diabete, câncer, hipertensão ou doença de 
Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos 
sintomas. 

(E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de 
laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas 
ocasionaram a criação de um consórcio internacional 
que envolve 18 países. 
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Questão 06 
 O Lago Titicaca possui cerca de 8300km2, situa-se 

a 3821 metros acima do mar, é o lago 
comercialmente navegável mais alto do mundo e o 
segundo em extensão da América Latina. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na Amazônia boliviana.  

(B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na fronteira da Bolívia e do Brasil. 

(C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, 
na fronteira do Peru e da Bolívia. 

(D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de 
Maracaíbo, localizado na Venezuela.  

(E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago 
Titicaca que nasceu a civilização Asteca. 

 
Questão 07 
 O cinema brasileiro ultrapassou um século de 

existência e apresentou, na década de 1990, uma 
fase bastante distinta de épocas passadas, pois as 
temáticas voltadas para a realidade social do povo 
brasileiro foram privilegiadas. O filme Central do 
Brasil é um dos mais importantes dessa temática. 
Assinale a alternativa correta.   

(A) Central do Brasil é um Road-movie sentimental, conta o 
romance de uma mulher e um jovem. 

(B) Central do Brasil é dirigido por Walter Salles e trata da 
saga de retirantes nordestinos. 

(C) Central do Brasil é uma produção brasileira, estrelado 
por Fernanda Montenegro. 

(D) Central do Brasil é uma produção brasileira, dirigido por 
Walter Salles.  

(E) Central do Brasil é uma produção franco-brasileira, de 
1998, dirigido por Walter Salles. 

 
Questão 08 
 O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra 

de votos de parlamentares” é o nome dado à maior 
crise política sofrida pelo governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida 
publicamente em maio de 2007. 

(B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida 
pelo deputado Roberto Jefferson. 

(C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de 
salário dos deputados. 

(D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de 
traição do partido. 

(E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não 
abalou as bases do PT. 

 
Questão 09 
 No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto 

também na aldeia Piaraçu, na reserva Capoto-
Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes 
indígenas de 14 etnias se encontraram para falar 
sobre o PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento.  Os indígenas se reuniram para 
discutir, pacificamente, a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do 
PAC. Assinale a alternativa correta. 

(A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Jaurú, no Mato Grosso. 

(B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no 
segundo mandato do Governo Lula.  

(C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte 
afetará duas importantes tribos indígenas. 

(D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Xingu, no Pará. 

(E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no 
Brasil são próprias do PT. 

 

Questão 10 
 Em novembro de 2009, o presidente de Israel, 

Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao 
Brasil. Assinale a alternativa correta. 

(A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de 
atrapalhar a visita do presidente do Irã.   

(B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil 
durante o governo do presidente Lula.  

(C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo 
por conta da reação da opinião pública. 

(D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria 
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu. 

(E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha 
dos ideais políticos de Shimon Peres.  
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PORTUGUÊS 
 

Pecados capitais 
Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova 
que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral 

 
 Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 

mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de 
uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do 
governador José Roberto Arruda, logo aparecem a 
preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na 
poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma 
palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa 
exibe um maço de R$ 50 mil, o predador Arruda saliva 
e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais 
rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, 
operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o 
chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez 
tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, 
por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, 
aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e 
inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, 
durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a 
luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como “batom na 
cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia. 

 Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de 
lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree 
foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma 
capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar 
do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, 
ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na 
oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas 
preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do 
Durval, que é uma bênção em nossas vidas... 
Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma 
cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao 
Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os 
meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma 
gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo 
do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar 
algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia 
Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os 
grampos”. 

 Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, 
depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação 
do painel do Senado, foi perdoado pela população de 
Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as 
rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, 
ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo 
é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. 
“Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a 
Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio 
de Brasília. 

Disponível em <http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 

2009. 
 
Questão 11 
 Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

os sete pecados apontados pelo autor e a ordem 
em que esses pecados aparecem no texto. 

(A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira. 
(B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e 

luxúria.  
(C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.  

(D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e 
inveja. 

(E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria 
e mentira. 

 
Questão 12 
 Assinale a alternativa cuja expressão foi empregad a 

em sentido conotativo . 
(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 

pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” 
(B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 

não haverá saída.” 
(C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido 

diferenciar o certo do errado.” 
(D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 

Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” 

(E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones...” 

 
Questão 13 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

expressão que os elementos destacados retomam 
no texto. 

(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de 
lobistas e de grileiros) 

(B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de 
flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel 
do Senado...” (José Roberto Arruda) 

(C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil...” (José Roberto Arruda) 

(D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (governador 
José Roberto Arruda) 

(E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao 
dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um 
maço de R$ 50 mil) 

 
Questão 14 
 “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso 

que, na política, os fins justificam os meios. Imor al? 
Não, apenas amoral .” 

 
 Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações 

significam que 
(A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de 

significado. 
(B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral. 
(C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à 

moral. 
(D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta 

de moral. 
(E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta 

de moral. 
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Questão 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 

classificação da oração destacada de forma correta.  
(A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 

Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” 
(oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo 
aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada 
sindética conclusiva) 

(C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” (oração subordinada adverbial temporal) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral, mas apenas amoral.” (oração 
coordenada sindética adversativa) 

(E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na 
cueca’”. (oração coordenada sindética explicativa) 

 
Questão 16 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

formas verbais destacadas. 
(A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas 

frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo 
indicativo) 

(B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados 
capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo) 

(C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 
não haverá saída.” (futuro do modo indicativo) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo) 

(E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 
mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo 
indicativo) 

 
Questão 17 
 “E, ao tentar justificar seu crime  [...], o governador 

apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já 
visto no Brasil a também mais esfarrapada das 
desculpas.” 

 
 A oração destacada confere ao fragmento o sentido 

de 
(A) consecução. 
(B) finalidade. 
(C) causa. 
(D) condição. 
(E) tempo. 
 
Questão 18 
 Em “Foi como se tentasse explicar ao Todo-

Poderoso  que, na política, os fins justificam os 
meios.”, a expressão destacada é um exemplo de 
emprego de  

(A) personificação. 
(B) metonímia. 
(C) silepse. 
(D) onomatopeia. 
(E) catacrese. 
 
Questão 19 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma. 
(A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.  
(B) A palavra cassado apresenta um dígrafo. 
(C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo. 
(D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas. 
(E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal. 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 

sintática desempenhada pelas expressões 
destacadas. 

(A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto) 

(B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito 
composto) 

(C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice 
Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto 
adnominal) 

(D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É 
também uma capital surreal e quase psicodélica.” 
(predicativo do sujeito) 

(E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto 
direto) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

RTUGU 
Questão 21 
 Paciente com 40 anos, apresentando cólica lombar 

esquerda há 12h e ultrassom mostrando 
cálculo de 7mm em junção ureterovesical esquerda, 
com hidronefrose leve à montante. Qual opção 
terapêutica pode ser utilizada? 

 
I. Ureterolitotripsia endoscópica semirígida 
 
II. Ureterolitotripsia endoscópica flexível 
 
III. Observação 
 
IV. Litotripsia extracorpórea por ondas de 

choque 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
Questão 22 
 Paciente com 18 anos apresentando quadro de dor 

testicular esquerda com início há 2h, durante o 
sono. Ao exame físico apresentava intensa dor a 
palpação testicular esquerda com piora da dor à 
elevação testicular. Este último dado clínico chama-
se 

(A) Sinal de Angell.  
(B) Sinal de Prehn. 
(C) Sinal de Walsh. 
(D) Sinal de Murphy. 
(E) Sinal Clinico. 
 
Questão 23 
 Em relação aos cistos renais podemos afirmar a 

presença, avaliada por Tomografia 
Computadorizada, de lesão cística hiperdensa intra-
renal >3cm com  múltiplas septações finas e 
calcificações espessas,  podemos classificá-la 
como Bosniak 

(A) I. 
(B) IIA. 
(C) IIF. 
(D) III. 
(E) IV. 
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Questão 24 
 São contraindicações absolutas para a realização 

de cirurgia laparoscópica, EXCETO. 
(A) Gravidez. 
(B) Peritonite. 
(C) Obstrução intestinal. 
(D) Ascite secundária à neoplasia. 
(E) Coagulopatia intratável.  
 
Questão 25 
 Assinale a alternativa que NÃO representa uma 

causa de infertilidade masculina. 
(A) Varicocele. 
(B) Radioterapia. 
(C) Abuso de álcool. 
(D) Uso de bebidas a base de cafeína. 
(E) Utilização de sulfassalazina para tratamento de Colite 

Ulcerativa. 
 
Questão 26 
 A densidade radiográfica de uma estrutura pode ser 

aferida por uma Tomografia Computadorizada, e é 
útil no diagnóstico diferencial de lesões renais e na 
escolha da melhor opção terapêutica para a 
nefrolitíase. Esta densidade é denominada 

(A) Unidade Ängstron. 
(B) Unidade Halsted. 
(C) Unidade Curie. 
(D) Unidade Roentgen. 
(E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

O enunciado à seguir refere-se ao quadro clínico da  
patologia abordada nas questões 27 e 28. 

 
 O quadro clínico inicia-se com ulceração de borda 

plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo 
granuloso, de aspecto vermelho vivo e de 
sangramento fácil. A ulceração evolui lenta e 
progressivamente, podendo se tornar vegetante ou 
úlcero-vegetante. As lesões podem ser múltiplas, 
sendo frequente a sua configuração em “espelho”, 
em bordas cutâneas e/ou mucosas. Há predileção 
pelas regiões de dobras e região perianal. Não há 
adenite.   

 
Questão 27 
 O agente etiológico da patologia descrita 

anteriormente é 
(A) Treponema pallidum 
(B) Haemophilus ducreyi 
(C) Klebsiella granulomatis 
(D) Chlamydia trachomatis 
(E) Neisseria gonorrhoeae 
 
Questão 28 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O critério de cura é o desaparecimento da lesão. 
(B) Devido à baixa infectividade, não é necessário fazer o 

tratamento dos parceiros sexuais. 
(C) Caso a paciente em questão seja gestante, deve ser 

tratada com eritromicina (estearato) 500 mg, VO, de 6/6 
horas, até a cura clínica (no mínimo por 3 semanas) 

(D) O tratamento de escolha é feito com levofloxacina 
500mg, VO, 1 vez ao dia por 3 dias. 

(E) O período de incubação é de 30 dias a 6 meses. 
 
Questão 29 
 A HPB é uma das doenças mais comuns no homem 

idoso, e quando associada aos sintomas do trato 
urinário inferior (STUI) tem importante impacto na 
qualidade de vida, por interferir diretamente nas 
atividades diárias e no padrão do sono. Constituem 
indicações ao tratamento cirúrgico da Hiperplasia 
Prostática Benigna, EXCETO. 

(A) Peso prostático superior a 60g. 
(B) Hematúria macroscópica recorrente de origem 

prostática. 
(C) Cálculo vesical devido à hiperplasia prostática benigna. 
(D) Divertículos vesicais associados à infecção recorrente 

ou disfunção vesical. 
(E) Infecções recorrentes do trato urinário. 
 
Questão 30 
 Paciente 59 anos, durante exames periódicos, 

apresentou PSA 17,2 e mínima nodulação em lobo 
direito prostático ao toque retal. Submetido à 
biópsia prostática que evidenciou adenocarcinoma 
Gleason 7 (3+4) em todos os fragmentos. Foi 
realizado prostatavesiculectomia radical que 
evidenciou em exame anatomopatológico tumor 
envolvendo ambos lobos e acometendo vesícula 
seminal direita sem envolvimento linfonodal ou 
metástases detectáveis à distância. A classificação  
TNM deste tumor é 

(A) T2aN0M0. 
(B) T2bN0M0. 
(C) T2cN0M0. 
(D) T3aN0M0. 
(E) T3bN0M0. 
 
Questão 31 
 As anomalias congênitas do trato urinário alto 

compreendem uma série de anormalidades quanto 
a rotação, posição, número, forma e 
vascularização. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Fácies de Potter associado a presença de 
oligohidrâmnio é achado patognomônico da agenesia 
renal bilateral.  

(B) As anomalias de rotação renal são frequentemente 
encontradas em pacientes com síndrome de Turner. 

(C) Refluxo vesico ureteral é encontrado em 30% das 
crianças com rim ectópico. 

(D) Na agenesia renal bilateral, a ausência de formação 
das glândulas adrenais encontra-se associada em 75% 
dos casos. 

(E) A agenesia renal unilateral é mais comum em homens. 
 
Questão 32 
 Paciente sexo masculino, 67 anos, apresentou 

lesão nodular em polo superior de rim direito com 
6cm, sendo submetido a nefrectomia radical. O 
exame anatomopatológico confirmou diagnóstico 
de Carcinoma de Células Renais confinado à 
cápsula renal sem comprometimento linfonodal ou 
vascular. Esta neoplasia é classificada pelo sistema  
TNM como 

(A) T1aN0. 
(B) T1bN0. 
(C) T2N0. 
(D) T3aN0. 
(E) T3bN0. 
 
Questão 33 
 O rastreamento ultrassonográfico periódico para 

detecção de CCR (Carcinoma de Células Renais) é 
indicado em populações de alto risco para a 
neoplasia. Dentre as opções indicadas, assinale a 
opção que NÃO constitui fator de risco. 

(A) Tabagismo. 
(B) Doença de Von-Hippel-Lindau. 
(C) Esclerose tuberosa.  
(D) História familiar de CCR hereditário. 
(E) Pacientes dialíticos há mais de 3 anos. 
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Questão 34 
 Em relação à tuberculose urogenital podemos 

afirmar que 
 

I. a cultura em meio de Lowenstein-Jensen é 
mais sensível que a microscopia direta no 
diagnóstico. 

 
II. foco primário pulmonar diagnosticado pela 

radiografia de tórax está presente em mais 
de 85% dos casos. 

 
III. o esquema clássico de tratamento é 

composto em seus meses iniciais de 
Rifampicina, Izoniazida, Pirazinamida e 
Piridoxina. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas I está correta. 
(E) I, II e III estão corretas. 
 
Questão 35 
 Conforme a Lei 8080/90, são princípios do Sistema 

Único de Saúde, EXCETO. 
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.  
(B) Integralidade de assistência. 
(C) Igualdade da assistência à saúde.  
(D) Capacitação técnica dos profissionais de saúde.  
(E) Descentralização político-administrativa.  
 
Questão 36 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta com relação aos objetivos da Política 
Nacional de Promoção da Saúde. 

 
I. O Objetivo geral da Política Nacional de 

Promoção da Saúde consiste em promover a 
qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e 
riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes. 

 
II. É de responsabilidade somente do Gestor 

Federal a divulgação da Política Nacional de 
Promoção da Saúde. 

 
III. Contribuir para elaboração e implementação 

de políticas públicas integradas que visem à 
melhoria da qualidade de vida no 
planejamento de espaços urbanos e rurais 
constitui um dos objetivos específicos. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas  I está correta. 
(E) I, II e III estão corretas. 
 
Questão 37 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta os fundamentos da Política Nacional de 
Atenção Básica. 
 
I. Estimular a participação popular e o controle 

social. 
 
II. Realizar avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, 
como parte do processo de planejamento e 
programação. 

 
III. Efetivar a integralidade em seus vários 

aspectos. 

IV. Valorizar os profissionais de saúde por meio 
do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(E) I, II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 38 
 Qual a opção que melhor representa os princípios 

norteadores da Política Nacional de Humanização? 
(A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 

fomentando a transversalidade e a grupalidade. 
(B) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas 

as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o 
compromisso com os direitos do cidadão, destacando-
se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, 
orientação sexual e às populações específicas. 

(C) Compromisso com a democratização das relações de 
trabalho e valorização dos profissionais de saúde, 
estimulando processos de educação permanente. 

(D) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos 
e coletivos implicados na rede do SUS. 

(E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 
 
Questão 39 
 A maioria dos autores define enurese noturna como 

uma micção involuntária durante o sono, pelo 
menos duas vezes por semana, em crianças sem 
anomalias congênitas ou adquiridas, do trato 
urinário, ou sistema nervoso, em idade na qual o 
controle esfincteriano habitualmente está presente.  
Com relação à fisiopatologia, pode-se  afirmar que 

 
I. ocorre diminuição da capacidade funcional 

vesical durante o período noturno. 
 
II. não ocorre alteração circadiana da liberação 

de vasopressina pelo hipotálamo. 
 
III. incapacidade da criança  acordar ao estímulo 

de repleção vesical, em decorrência de 
retardo maturacional. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 
(E) I, II e III estão incorretas. 
 
Questão 40 
 Paciente com 20 anos, vítima de acidente 

automobilístico, estável hemodinamicamente, 
apresentando hematúria macroscópica e equimose 
em flanco esquerdo. Foi submetido à Tomografia 
Computadorizada que evidenciou lesão renal 
esquerda com pequeno extravasamento de 
contraste radiológico com hematoma perirrenal 
com 4x5cm. Segundo a escala da Associação 
Americana para Cirurgia do Trauma, esta lesão é 
classificada como grau 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
(E) V. 
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Questão 41 
 A Ultrassonografia, a Tomografia Computadorizada 

e a Ressonância Magnética são exames 
complementares fundamentais na diferenciação 
das lesões renais. Assinale a alternativa que 
correlaciona à classificação tomográfica das lesões  
císticas renais com o percentual de probabilidade 
de se tratar de um carcinoma renal. 

(A) IIF – 10 a 20 %. 
(B) III – 45 a 60%. 
(C) III – 10 a 20%. 
(D) IIA – 5 a 10%. 
(E) IV – 45 a 60%. 
 
Questão 42 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A utilização de bisfosfonados de terceira geração 

melhora de forma significativa estatisticamente a 
sobrevida, o performance status e a qualidade de vida 
dos pacientes com câncer de próstata hormônio 
independente. 

(B) A droga de escolha no tratamento do câncer de 
próstata hormônio-resistente é o docetaxel. 

(C) Segundo a Sociedade Americana de Radiologia 
Terapêutica e Oncologia (ASTRO), a definição de 
recidiva bioquímica após radioterapia para câncer de 
próstata é  de três elevações consecutivas do PSA 
após pelo menos 2 anos do início do tratamento. 

(D) A toxicidade relacionada ao tratamento  do câncer de 
próstata hormônio independente é significativamente 
maior no uso do docetaxel do que da mitoxantrona. 

(E) As contra-indicações mais destacadas ao emprego  da 
radioterapia externa no tratamento dos eventos ósseos 
do câncer de próstata hormônio independente como 
modalidade única são os casos de fraturas, 
compressão medular ou em pacientes cujas lesões têm 
componente significativo de infiltração neoplásica extra-
óssea. 

 
Questão 43 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) O principal androgênio da próstata é a 

dihidrotestosterona. 
(B) No interior das células prostáticas, a 

dihidrotestosterona é convertida em testosterona pela 
5-alfa redutase tipo 1. 

(C) Finasterida e dutasterida promovem inibição da 
fosfodiesterase-5. 

(D) Mutações nos genes dos receptores de androgênio 
estão presentes em 90% dos casos de câncer de 
próstata. 

(E) A diminuição dos níveis séricos de IGF-1 está 
relacionado com aumento do risco de aparecimento do 
câncer de próstata. 

 
Questão 44 
 A cistite intersticial é caracterizada por urgência  

miccional, frequência urinária aumentada e dor 
pélvica / vesical. O aparecimento de úlceras de 
Hunner durante a hidrodistensão rápida da bexiga 
em cistoscopia não é patognomônico, mas sugere 
a patologia. São critérios de exclusão de cistite 
intersticial, EXCETO. 

(A) Idade menor que 40 anos.  
(B) Ausência de noctúria. 
(C) Duração dos sintomas menor que 9 meses. 
(D) Frequência urinária menor que 8 vezes ao dia. 
(E) Diagnóstico de cistite bacteriana nos últimos 3 meses. 
 
 
 
 
 
 

Questão 45 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre trauma 

uretral. 
(A) Mulheres menores de 17 anos apresentam maior risco 

de lesão uretral por fraturas pélvicas do que homens. 
(B) Cistostomia suprapúbica constitui abordagem padrão 

no tratamento de lesões uretrais secundárias a fraturas 
de bacia e deve ser colocado o mais cranialmente 
possível, na linha média. 

(C) O realinhamento primário em rupturas completas de 
uretra deve ser tentado sempre que possível em 
pacientes estáveis hemodinamicamente. 

(D) Uretrografia retrógrada está contra-indicada na 
presença de sangue no meato uretral. 

(E) Ruptura uretral deve ser suspeitada na presença da 
tríade: sangue no meato uretral, bexiga palpável e 
impossibilidade de urinar. 

 
Questão 46 
 Constituem indicações para o tratamento cirúrgico 

de divertículo vesical, EXCETO. 
(A) Infecção urinária de repetição. 
(B) Deterioração do trato urinário superior por refluxo 

vesico ureteral ipsilateral. 
(C) Cálculos urinários associados ao divertículo. 
(D) Divertículos vesicais maiores que 5cm. 
(E) Sintomas urinários baixos recorrentes. 
 
Questão 47 
 Fístula vesicovaginal representa o mais comum 

tipo fístula adquirida no trato urinário. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Durante a correção cirúrgica, é importante realizar o 
fechamento em múltiplos planos de sutura, sem tensão 
mantendo perfeita hemostasia. 

(B) Cirurgias ginecológicas, urológicas ou pélvicas são as 
causas mais comum de fístula vesicovaginal 

(C) A abordagem por via abdominal, por via de regra, 
apresenta os melhores resultados pós-operatórios. 

(D) Fístulas vesicovaginais secundárias a radiação, são 
geralmente complexas do ponto de vista cirúrgico e 
podem aparecer vários anos após a realização da 
radioterapia. 

(E) Faz-se necessário avaliação por imagem do trato 
urinário alto para excluir lesões inadvertidas do ureter. 

 
Questão 48 
 Assinale a alternativa que representa o 

medicamento que NÃO interfere com a continência 
urinária. 

(A) Ceftriaxona.  
(B) Diazepam. 
(C) Enalapril. 
(D) Indometacina. 
(E) Amitriptilina. 
 
Questão 49 
 São anormalidades congênitas relacionadas ao 

Tumor de Wilms, EXCETO. 
(A) Síndrome de Beckwith-Wiedemann. 
(B) Síndrome de Chediak-Higashi. 
(C) Criptorquidia. 
(D) Hipospádia. 
(E) Aniridia. 
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Questão 50 
 Sobre a patogênese da litíase urinária assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) Citrato é um potente agente inibidor da formação de 

cálculos de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. 
(B) Magnésio reduz a velocidade do crescimento de 

cálculos de oxalato de cálcio in vitro. 
(C) Tamm-Horsfall é a proteína mais abundante na urina e 

é um potente inibidor do crescimento de cálculos de 
oxalato de cálcio. 

(D) Cálculos cálcicos originam-se em placas suburoteliais 
papilares chamadas de Placas de Randall. 

(E) O componente não cristalino dos cálculos urinários é 
chamado de matriz e é composto por uma combinação 
de mucoproteínas, proteínas, carboidratos e inibidores 
da cristalização urinária. 
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