
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO 2018- PERÍODO LETIVO 2019 
 

PROVA DE ESPECIALIDADES EM CIRURGIA GENITO URINÁRIO , 
TRANSPLANTE RENAL E VÍDEO ENDO UROLOGIA 

 
 
 

 
  

INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2)  O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha. 
3) A duração da prova com início às 15:00 horas e término às 16:30 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
5) A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, 

tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta 
em cada questão; 

d) não o amasse, nem dobre. 
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1. Com relação ao suprimento sanguíneo arterial do trato digestivo, assinale a alternativa 

correta : 

 

a) A artéria gástrica direita é ramo da artéria hepática própria e irriga a curvatura maior do 

estômago. 

b) As artérias gástricas curtas do estômago têm origem diretamente da aorta e irrigam o fundo do 

estômago. 

c) A artéria gastromental direita tem origem na artéria gastroduodenal e ajuda irrigar a curvatura 

maior do estômago.  

d) O estômago é irrigado por ramos do tronco celíaco e ramos da artéria mesentérica superior.   

e) A artéria gastromental à esquerda tem origem na artéria hepática comum e irriga a grande 

curvatura do estômago. 

2.  Sobre as malformações congênitas da cabeça e pescoço assinale a assertiva correta : 

a) A fístula da segunda fenda branquial tem trajeto ascendente, situa-se entre 1/3 médio e 

1/3 inferior do bordo anterior do músculo esternocleidomastóideo, passa abaixo da 

bifurcação das carótidas, atrás no nervo hipoglosso e termina na fossa tonsilar.                    

b) As anomalias dos arcos branquiais correspondem a 60% de todas as lesões congênitas 

da cabeça e pescoço, sendo que mais de 90% destes casos são decorrentes do segundo 

sistema branquial.              

c) Os defeitos tipo II do primeiro arco, bolsa e fenda branquial situam-se no triângulo anterior 

do pescoço, abaixo do ângulo da mandíbula. O trajeto estende-se para cima, passando 

superficial ou profundamente ao tronco do nervo facial.                     

d) Nos defeitos do terceiro e do quarto arcos e fendas branquiais o orifício externo localiza-se 

entre o 1/3 médio e o 1/3 inferior da região cervical, o trajeto ascende lateral à artéria 

carótida e, no caso da terceira bolsa, na parede lateral da faringe, abaixo ou atrás do nervo 

laríngeo superior.                                        

e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 



3. Um menino, com 5 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro, acompanhado pelos 

seus familiares, com forte dor região inguino-escrotal à direita, região que passam várias 

estruturas que formam o cordão espermático. Assinale a alternativa correta  que contém 

estas estruturas: 

 

a) Artéria testicular, plexo venoso pampiniforme, nervo ilioinguinal, ducto deferente, fibras do 

músculo oblíquo externo, artéria do ducto deferente, persistência do conduto peritônio-

vaginal, artéria muscular, vasos linfáticos.  

b) Ducto deferente, artéria gonadal, plexo venoso pampiniforme, artéria deferencial, músculo 

cremaster, ramo genital do nervo genito-femural, artéria cremastérica, vasos linfáticos, 

persistência do conduto peritônio-vaginal.                        

c) Artéria do ducto deferente, artéria cremastérica, persistência do conduto peritônio-vaginal, 

artéria gonadal, vasos linfáticos, aponeurose do músculo oblíquo externo, ducto deferente, 

plexo venoso pampiniforme, nervo ilioinguinal.           

d) Plexo venoso pampiniforme, artéria gonadal, artéria cremastérica, persistência do conduto 

peritônio-vaginal, aponeurose do músculo transverso, ramo genital do nervo genito-femural, 

nervo ilioinguinal, vasos linfáticos, artéria deferencial.                          

e) Artéria cremastérica, artéria do ducto deferente, nervo ilio-inguinal, aponeurose do 

músculo oblíquo externo, artéria gonadal, plexo venoso pampiniforme, ducto deferente, 

persistência do conduto peritônio-vaginal, vasos linfáticos. 

4. Paciente, sexo masculino, 7 anos de idade veio para consulta com seus pais devido à “bola na 
virilha”, notado pela mãe na hora do banho e piora quando joga bola. Sobre as hérnias da parede 
abdominal, podemos afirmar  que: 
 
a) As hérnias femorais formam-se no hiato crural e são mais comuns no sexo masculino. 

b) O triângulo de Hasselbach apresenta os seguintes limites: borda lateral do músculo reto do 

abdomen, músculo oblíquo externo e ligamento inguinal. 

c) A hérnia inguinal indireta é mais comum na criança e encontra-se lateralmente aos vasos 

epigástricos inferiores. 

d) No sexo masculino, o nervo ílio-inguinal e o ligamento redondo que passam canal inguinal. 

e) A hérnia inguinal indireta usa um canal pré-existente, que é formado pela aponeurose do 

músculo obliquo interno na sua parede anterior e o assoalho é formado pelo ligamento inguinal. 

 
 
5. Recém-nascido com vômitos corados por bile nas primeiras horas de vida e distensão 
restrita ao epigástrio é submetido a exame radiológico simples do abdome que revela 
distensão gastro-duodenal e presença de muito pouco ar em jejuno. Para definir o 
diagnóstico deve ser submetido à: 
 
a) Enema opaco. 

b) RX contrastado de estômago e duodeno. 

c) Ultrassonografia abdominal. 



 

d) Videolaparoscopia. 

e) Cintilografia  

 

6. Paciente menor, 1 ano e 9 meses de idade, chegou no seu consultório de Cirurgia 

Pediátrica, encaminhado pelo Pediatra, devido ao aumento de volume de bolsa escrotal 

unilateral e suspeita de hidrocele. No exame físico: testículo esquerdo com aumento de 

volume, indolor, consistência endurecida à palpação, não transiluminável.  Na ecografia de 

bolsa escrotal com doppler: testículo direito com morfologia, dimensões e ecogenicidade 

normais, 08 x 12 x 06mm. Testículo esquerdo aumentado de volume, mais hipoecogênico 

que o contra-lateral, relativamente homogêneo, hipervascularizado ao doppler colorido, 18 x 

20 x 14mm. Epidídimos normais. Ausência de hidrocele. Sem linfonodomegalias inguinais, 

cordões espermáticos sem alterações. Conclusão: aumento volumétrico e alterações de 

ecogenicidade e vascularização do testículo esquerdo e considerar lesão infiltrativa. Observe 

a imagem a seguir:  

 

Ecografia de testículo esquerdo com doppler 

De acordo com os dados acima apresentados, escolha a alternativa correta: 

a) Os tumores de testículo correspondem a 7% dos tumores germinativos da criança, sendo 

o tumor de seio endodérmico o tumor maligno mais comum na idade pré-púbere.                   

b) O teratoma é o tipo mais comum de tumor benigno, corresponde a 60-70% dos tumores 

de células germinativas do testículo e a maioria é do tipo maturo.                         

c) Na suspeita de tumor deve-se solicitar exames de laboratório após a ressecção cirúrgica 

da lesão tumoral que são: alfa-fetoproteína (AFP), Beta-HCG, dosagem da fosfatase alcalina 

placentária policlonal, desidrogenase do ácido lático (DHL).                                                     

d) Neste caso, está indicado de imediato ressonância nuclear magnética de tórax e abdome, 

para avaliar lesão de linfonodos retroperitoneais, metástases para pulmão e outros órgãos.    

e) Nenhuma das alternativas anteriores 



7. O exame de um recém-nascido revela a ausência do testículo esquerdo na bolsa escrotal. 
O testículo é palpado entre o terço médio e o terço superior do canal inguinal. Os pais devem 
ser orientados que: 
 
a) Existe uma chance de descida espontânea de até 25% até os 2 anos de idade. 
b) A criança deverá ser submetida a tratamento com gonadotrofina coriônica ao redor do 1o 
ano de vida. 
c) Devem procurar um cirurgião-pediátrico para correção cirúrgica entre 6 e 8 meses de 
idade. 
d) Devem procurar um cirurgião-pediatra para correção cirúrgica aos 2 anos de idade, se o 
testículo não tiver descido espontaneamente. 
e) Deve-se fazer exames de imagem periódicos (mensal) para acompanhar a evolução e 
descida do testículo. 
 
8. Paciente, sexo feminino, 6 anos de idade, apresenta-se com icterícia, febre, colúria e 
acolia fecal. A acompanhante (mãe) refere episódios semelhantes com 2 e 5 anos de idade, 
porém com resolução espontânea. À palpação do fígado está a 2cm do rebordo costal. 
Hemograma infeccioso, aumento de bilirrubinas diretas, fosfatase alcalina e gama GT. O 
diagnóstico mais provável neste caso seria:  
 
a) Colelitíase 

b) Cisto hepático infectado 

c) Cisto de colédoco  

d) Hepatite aguda 

e) Hepatoblastoma 

 
9. Na sala de parto, logo após o nascimento, no exame físico de um recém-nascido a termo, 
do sexo masculino, observa-se  a  ausência do ânus. Trata-se de uma criança com restante 
do exame físico  normal. O períneo é liso, fosseta anal mal delimitada e com sulco interglúteo 
raso. Neste momento a conduta deverá ser: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) Colostomia em 2 bocas, porque o exame perineal sugere anomalia anorretal alta. 

b) Observação por 48 horas, com leite materno, plano parenteral para hidratação, 

observação do períneo e passagem de sonda vesical. 

c) Radiografia do abdome, em posição ventral e elevação da pelve, com raios horizontais, 

para determinar a distância do reto ao períneo. 

d) Observação por 24 horas, em jejum, plano parenteral, observação do períneo, colocação 

de coletor de urina. 

e) Aguardar 12 horas e solicitar tomografia axial computadorizada para investigação 

diagnóstica. 

 
10. Itamara procurou o Pediatra porque seu filho de 3 anos que fica em média 4 dias sem 
evacuar e as fezes são muito endurecidas. Em relação a este caso e a fisiologia da 
constipação podemos dizer que: 
 

a) A presença das fezes no cólon descendente é o principal fator desencadeador do reflexo 

evacuatório. 

b) Não existe relação entre o tempo de permanência das fezes na ampola retal e a 

consistência das mesmas. 

c) A dilatação da ampola retal desencadeia  contração voluntária do esfíncter anal externo 

garantindo a continência fecal. 

d) O acúmulo de fezes no reto se dá através do estímulo parassimpático que diminui a 

motilidade do cólon e reto. 

e) O trígono posterior do períneo é formado pelos músculos: esfíncter externo do ânus e 

transverso profundo do períneo. 

 
11. Os casos de crianças que nascem com a Doença de  Hisrchsprung, que compromete 
todo o cólon, podem ser tratados pela cirurgia de Martin que consiste em: 

  
 



a) Resseção do reto e manutenção do restante do cólon com abertura da parede no bordo 

antimesentérico, anastomose látero-lateral da porção terminal do íleo gangliônico e 

abaixamento deste conjunto. 

b) Ressecção total do cólon e do reto. Confecção de bolsa ileal e sutura da bolsa ao canal 

anal, na altura da linha pectínea.  

c) Resseção do reto e manutenção do cólon descendente. Anastomose do bordo 

antimesentérico, látero-lateral da porção terminal do íleo gangliônico ao cólon e abaixamento 

deste conjunto. 

d) Resseção de todo o cólon com manutenção do reto.  Anastomose do íleo terminal 

gangliônico ao reto. 

e) Nenhumas das alternativas acima. 

 
12. Paciente, 22 anos de idade foi submetido à cirurgia de emergência quando tinha 10 anos 
por trauma abdominal fechado com o volante da bicicleta e necessitou de esplenectomia. Há 
2 dias internado por sepse na UTI com piora progressiva. Sabe-se que a sepse pós-
esplenectomia ocorre por incapacidade do organismo de eliminar a bacteremia por 
organismos encapsulados. Qual alternativa contém apenas estes organismos: 
 
a) Haemophilus influenzae e Clamídias  

b) Meningococcus e Escherichia coli 

c) Gonococcus e Streptococcus b-hemolítico 

d) Pseudomonas e Staphylococcus  

e)  Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis  

 
13. O fator de risco que mais apresenta evidência clínica para enterocolite necrosante é: 
 
a) Cateterismo umbilical 

b) Hipóxia perinatal  

c) Prematuridade 

d) Alimentação com fórmulas derivadas de leite de vaca 

e) Laparotomia 

14. Um paciente de 11 anos chegou às 22:00 no pronto atendimento referindo dor na região 

do quadrante inferior direito do abdome. Os pais referem que andou numa bicicleta grande 

para seu tamanho na tarde daquele mesmo dia e referiu dor no “saquinho”. O Pediatra de 

plantão avaliou o paciente e solicitou ecografia abdominal, que identificou apêndice cecal 

com 7mm de diâmetro. Qual a conduta mais adequada neste momento? 

a) Encaminhar imediatamente para o centro cirúrgico como cirurgia de urgência para 

apendicectomia.                             

b) Examinar, também, a genitália externa, pois pode ser um caso de escroto agudo e, se 

necessário, solicitar ecografia de bolsa escrotal com doppler. 



c) Internar o paciente para aguardar a evolução do quadro clínico, até o dia seguinte, para 

depois definir a conduta.              

d) Solicitar imediatamente Tomografia computadorizada de abdome, para fazer diagnóstico 

diferencial com outras doenças.             

e) Nenhuma das alternativas acima. 

15- A seguir observa-se imagens de doenças pulmonares congênitas e escolha a alternativa 
correta:  

 

a) Classificação de Stocker: tipo I, II e III, sendo que o tipo III é o mais comum.            

b) Os cistos variam muito de tamanho e podem conter ar, líquido ou ambos e não são 

considerados hamartomas verdadeiros.                         

c) A malformação adenomatóide cística ocorre por proliferação anormal, excessiva e 

descontrolada dos brônquios terminais.                                   

d) Na O tipo I da classificação de Stocker a prematuridade ocorre em 75% dos casos e 

natimortos estão presentes em 25% dos casos.                                   

e) A malformação adenomatóide cística tipo II, apresenta múltiplos pequenos cistos com 

menos de 1cm de diâmetro.   

16. Em relação ao traumatismo renal, assinale a assertiva correta : 

a) Toda fratura renal é indicação de exploração cirúrgica imediata.         

b) Os traumatismos renais penetrante e contuso são tratados de maneira semelhante.      

c) Trauma renal contuso com extravasamento de urina aos exames de imagem tem sempre 

indicação de exploração cirúrgica.                  

d) A indicação de tratamento cirúrgico no traumatismo renal contuso é a instabilidade 

hemodinâmica.                                         

e)Todos os traumas renais devem ser avaliados por meio de exame contrastado (tomografia 

e/ou urografia excretora).  

 

 



17. Qual é o risco de degeneração maligna de testículos intra-abdominais no grupo etário de 

20 a 35 anos de idade? 

a) Igual a população em geral               

b) 2 x maior que na população em geral                        

c) 5 x maior que na população em geral                        

d) 10 x maior que na população em geral                       

e) 20 x maior que na população em geral 

18. Se há suspeita de torsão de cordão espermático o tratamento cirúrgico: 

a) Deve ser realizado o mais breve possível e incluir a exploração do testículo contra-lateral; 

b) Deve ser realizado em até 24 horas após a torção e incluir a exploração do testículo 

contra-lateral;                           

c) Deve ser realizado o mais breve possível e incluir a exploração apenas do lado afetado    

d) Deve ser realizado em até 24 horas após a torção e e incluir a exploração apenas do lado 

afetado;                                      

e) Deve ser programada de maneira eletiva. 

19. Qual é o tumor testicular mais frequente na infância? 

a) Carcinoma de células embrionárias            

b) Seminoma                           

c) Tumor do saco vitelino                         

d) Coriocarcinoma                          

e) Epedindimoma 

20. Ureterocele é uma dilatação cística do ureter distal. Sobre as ureteroceles, assinale a 
alternativa correta : 

a) Está sempre associada a duplicidades do ureter                          

b) A incidência é igual em ambos os sexos                                 

c) O exame inicial para o seu diagnóstico é a tomografia computadorizada com contraste          

d) O tratamento mais frequentemente utilizado é a punção endoscópica         

e) É uma uropatia obstrutiva, não estando associada a refluxo vesico-urertral 

21. Sobre o manejo dos testículos retidos que não podem ser trazidos ao escroto após a 
mobilização total do mesmo, são opções possíveis as seguintes alternativas, EXCETO: 

a) Autotransplante                          

b) Orquidopexia estagiada                         

c) Secção da veia testicular e orquidopexia a Fowler-Stephens                     

d) Orquiectomia se o testículo for hipotrófico ou disgenético                     

e) Colocação de prótese testicular de silicone, abandonando o testículo em canal inguinal 



 

21. O princípio químico que leva a formação de cálculos renais é a precipitação e nucleação 
de cristais. Isto ocorre quando: 

a) A concentração do soluto é menor que sua solubilidade         

b) A concentração do soluto está  igual a sua solubilidade                  

c) A concentração do soluto é maior que sua solubilidade                

d) A precipitação independe da concentração do soluto                    

e) Quando há instabilidade no soluto 

22. São causas de bexiga neurogênica na criança tosas as alternativas abaixo,  EXCETO: 

a) Mielomeningocele              

b) Anomalia ano-retal              

c) Síndrome de regressão caudal                            

d) Válvula de uretra posterior                         

e) Hipospadia 

23. Sobre as hipospádias, assinale a alternativa correta : 

a) É uma malformação congênita rara, ocorrendo em 1:50000 recém-nascidos       

b) É uma condição que demanda atendimento especializado imediato e cirurgia no período 

neonatal               

c) Um paciente que já foi submetido a diversas correções cirúrgicas da hipospádia sem 

sucesso é descrito como portador de hipospádia Cripple          

d) Hipospádias não fazem parte do espectro dos distúrbios de diferenciação sexual     

e) Nas hipospádia observa-se a abertura do meato uretral na região ventral do pênis 

24. Qual é o cariótipo, fenótipo externo, órgãos genitais internos e gônadas esperados no 
caso de uma criança portadora de distúrbio de diferenciação sexual (DDS) tipo DDS 46, XX: 

a) 46 XX0, genitália externa virilizada e útero com gônadas tipo ovotestis        

b) 46 XX, genitália externa virilizada e útero e ovários normais          

c) 46 XXY, genitália externa virilizada e útero com testículos                     

d) 46 XX, genitália externa virilizada e tresticulos com epidídimo e ductos deferentes       

e) 46 XY, genitália externa feminina normal, útero e gônadas ausentes 

25.  Qual a base embriológica das duplicidades reno-ureterais:                                                 

a) Duplicidade do broto ureteral             

b) Duplicidade do ducto mesonéfrico            

c) Duplicidade dos túbulos coletores            

d) Duplicidade da membrana cloacal            

e) Duplicidade do blatesma metanéfrico 


