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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 prova terá início às 8 horas e término às 9 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) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA PARA ESPECIALIZAÇÃO EM GENITO URINÁRIO, TRANSPLANTE 
RENAL VIDEO ENDO UROLOGIA 

 

 

 

1- Paciente, sexo feminino, 14 anos de idade, vítima de acidente de trânsito, atendida pelo 

SIATE, levada ao serviço de emergência e foi diagnosticado hematoma envolvendo 

pâncreas. Qual é a localização mais provável deste hematoma? 

 

a) Lado esquerdo intraperitoneal 

b) Linha mediana intraperitoneal  

c) Linha mediana retroperitoneal  

d) Lado direito intraperitoneal   

 

2- A seguir observa-se imagens de doenças pulmonares congênitas e escolha a alternativa 

correta:  

 

 

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

menos de 1cm de diâmetro. 

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

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

descontrolada dos brônquios terminais. 

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

considerados hamartomas verdadeiros. 

 

 

 



3- O estômago é um órgão muito vascularizado. Com relação ao seu suprimento sanguíneo 

arterial, escolha a alternativa correta: 

 

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

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

estômago. 

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

estômago. 

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

maior do estômago.  

 

4- Paciente 12 anos de idade chega ao pronto atendimento com queixa de dor em região 

infra-umbilical. Nesta topografia ele provavelmente tem transtorno de qual órgão? 

 

a) Cólon ascendente 

b) Apêndice cecal  

c) Estômago  

d) Cólon sigmóide 

5- Sobre as malformações congênitas da cabeça e pescoço assinale a assertiva correta: 

 

a) 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.  

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) 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. 

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.  

 

6- Paciente menor, sexo masculino, 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 funículo 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) 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. 

c) 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. 

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. 

 

7- DR, 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 de colédoco  

c) Cisto hepático infectado 

d) Hepatite aguda 

 

8- 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 gastroduodenal 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 

9- Paciente menor, sexo masculino, 1 ano e 10 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: 

 

Imagem da ecografia de testículo esquerdo com doppler 

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

 

a) 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. 

b) 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). 

c) 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. 

d) 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. 

 

10- Os pais procuraram o Cirurgião Pediátrico, porque a filha de 3 anos 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) O acúmulo de fezes no reto se dá através do estímulo parassimpático que diminui a 

motilidade do cólon e reto. 

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

garantindo a continência fecal. 

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

evacuatório. 

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

consistência das mesmas. 



 

11- 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. 

 

12- Paciente, 25 anos de idade foi submetido à cirurgia de emergência quando tinha 9 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) Pseudomonas e Staphylococcus  

c) Gonococcus e Streptococcus b-hemolítico 

d) 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 

 

14- 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 1
o
 

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. 

 

15- As opções para o tratamento de um testículo não descido que não pode ser trazido para 

o escroto por mobilização completa incluem todas as opções a seguir, EXCETO:  

 

a) Autotransplante 

b) Orquidopexia estagiada 

c) Colocação de uma prótese testicular, deixando o testículo no canal inguinal o mais 

distalmente possível. 

d) Transecção de vasos gonadais e procedimento de Fowler-Stephens. 

 

16- Criança de 4 anos de idade encaminhada para avaliação de litíase renal. Você identifica 

pelos exames presença de cálculo coraliforme em rim direito, com discreta dilatação de 

sistema coletor e ausência de outras litíases. Nesta situação o tratamento de escolha é: 

 

a) Nefrolitotomia percutânea 

b) Nefrolitotomico aberto 

c) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque. 

d) Ureterorrenolitotripsia  

 

17-Qual é o tumor testicular mais frequente na infância? 

 

a) Coriocarcinoma 

b) Carcinoma de células embrionárias 

c) Epedindimoma 

d) Tumor do saco vitelino 

 



18- Sobre as hipospádias, assinale a alternativa correta: 

 

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

neonatal. 

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

sucesso é descrito como portador de hipospádia coronal.  

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

d) É uma malformação congênita frequente, ocorrendo em 1:200 recém-nascidos 

masculinos. 

 

19- Você recebe uma criança atualmente com 25 dias de vida com diagnóstico de 

ambiguidade genital. O seu cariótipo é 46, XX, o mesmo apresenta estruturas Mullerianas 

identificáveis nos exames de imagem e apresenta como gônadas dois ovários. Como você 

classifica esta alteração? 

 

a) Distúrbio de diferenciação sexual 46, XX 

b) Distúrbio de diferenciação sexual ovo testicular 

c) Distúrbio de diferenciação sexual por alteração cromossômica 

d) Hermafrodita verdadeiro 

 

20- Você examina um menino de 3 anos, trazido pelos pais com queixa de fimose. Ao exame 

físico você não consegue a glande nem visualizar o meato utetral. Este paciente
 
seria 

considerado portador de fimose qual grau pela classificação de Kayaba? 

 

a)1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

21- A síndrome de Prunne-Belly é caracterizada pela tríade de sinais clínicos: 

 

a) Agenesia de testículo, refluxo vesico-ureteral e hipoplasia de musculatura da parede 

abdominal.  

b) Criptorquidia, hidronefrose e hemihipetrofia. 

c) Agenesia de testículo, persistência do uraco e hipoplasia de musculatura da parede 

abdominal. 

d) Criptorquidia, hidronefrose com hidroureter e hipoplasia de musculatura da parede 

abdominal. 

 

 



22- Bebê do sexo feminino com 3 meses de vida, é trazido pelos pais à consulta. Mãe refere 

ter notado há uma semana aumento do grande lábio direito que aumenta com o choro e 

diminui quando está calma. Exame físico: tumoração lisa, lateral ao tubérculo púbico que 

desaparece à pressão leve. A conduta nesse caso é:  

 

a) Transiluminação  

b) Correção cirúrgica    

c) Videolaparoscopia diagnóstica 

d) Ultrassonografia 

 

23- Sobre a balanite xerótica obliterante, assinale a alternativa correta: 

 

a) Seu diagnóstico é clínico, pelo aspecto da pele prepucial. 

b) Pode evoluir com estenose de meato uretral e uretra. 

c) Não tem indicação de tratamento cirúrgico. 

d) Acomete mais frequentemente lactentes e pré-escolares. 

 

24- Sobre o escroto agudo assinale a assertiva correta: 

 

a) Na torção de apendice testicular a dor tem inicio subito e acomete todo o escroto. 

b) A torção de cordão espermatico é mais frequente em pre-escolares e escolares. 

c) A maior causa das orquiepedindimites é infecção bacteriana e seu tratamento é com 

antibioticos orais. 

d) A orquiepedindimite tem inicio insidioso e pode estar associada a sinais sistêmicos. 

 

25- A varicocele ocorre mais frequentemente do lado ESQUERDO. Qual a causa anatômica 

deste fenômeno? 

 

a) Drenagem da veia testicular esquerda para a veia cava inferior. 

b) Irrigação arterial derivada de ramo direto da aorta a esquerda. 

c) Drenagem da veia testicular esquerda para a veia renal esquerda. 

d) Irrigação arterial derivada de ramo da artéria renal a esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRNTE OU VERSO 

DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO 

CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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