
                                                                                                                                     

 

  

 

PROCESSO SELETIVO 2021 

PERÍODO LETIVO 2022 

PROVA DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM CIRURGIA GENITO URINÁRIO, 
TRANSPLANTE RENAL E VIDEO ENDO UROLOGIA EM PEDIATRIA 

 

 

 

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 08:00 às 09:00, 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. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 

PERÍODO LETIVO 2022 

 

PROVA DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM CIRURGIA GENITO URINÁRIO, TRANSPLANTE 
RENAL E VIDEO ENDO UROLOGIA EM PEDIATRIA 

 

1. Correlaciona a patologia cirúrgica da região inguinal com a idade/período recomendado para 

correção e assinale a alternativa que contem a combinação CORRETA: 

A) HERNIA Inguinal 

B) Hidrocele comunicante 

C) Torção de Cordão Espermático 

D) Testiculo Retido em Região Inguinal 

1- Entre 6 meses e 1 ano de idade; 

2- É uma urgência, até 6 horas após a ocorrência; 

3- Tão logo seja possível após o diagnóstico; 

4- Após 1 ano / 2 anos de idade se persistir; 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) A 1, B2, C3, D4. 

b) A3, B4, C2, D1.                    

c) A3, B1, C2, D4.              

d) A4, B3, C1, D2. 

 

2. Bebê com 10 dias de vida é transferido para a UTI neonatal por deteriorização do estado 

geral. Trata-se de um recém-nascido de termo, nascido de parto vaginal, pesando 3200 g, 

índice de Apgar 9/10. A criança apresenta-se letárgica, hipoativa e com recusa alimentar, 

mesmo com reposição eletrolítica agressiva. Ao exame físico está afebril e você observa 

clitoridomegalia, fusão posterior de grandes lábios e não palpa gônadas em região inguinal. 

Que medida imediata deve ser realizada para o tratamento desta condição? 

 

a) Antibioticoterapia endovenosa.         

b) Glicose hipertônica endovenosa.                             

c) Glicocorticóides Endovenoso.                 

d) Nutrição parenteral total. 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

3. Duplicidades pielo-ureterais são malformações do trato urinário que acometem 0,7% da 

população mundial e até 2,7% dos pacientes em investigação por sintomas urinários. Sobre a 

embriologia do trato urinário assinale a alternativa que corresponde a causa mais provável 

desta malformação: 

 

a) Persistência do mesonefro e formação normal do metanefro.      

b) Duplicação do ducto mesonefrico.                            

c) Formação de dois brotos ureterais.                     

d) Formação de dois blastemas nefrogênicos. 

 

4.  Paciente de 9 anos, sexo feminino, operada por apendicite aguda perfurada. No pós-

operatório imediato encontra-se: 

 

a) Aumento de aldosterona e hormônio antidiurético (ADH).               

b) Diminuição de insulina e do glucagon.                            

c) Aumento de glucagon e diminuição do hormônio antidiurético (ADH).     

d) Diminuição de aldosterona e aumento do hormônio antidiurético (ADH). 

 

5. Sobre os tumores testiculares assinale a assertiva CORRETA: 

 

a) A incidência é de 2 casos a cada 100.000 homens em países ocidentais.    

b) De 1 a 2% dos casos são bilaterais ao diagnóstico.                     

c) O ultrassom é mais sensível que a ressonância nuclear magnética no diagnóstico.       

d) Marcadores tumorais não fornecem informações sobre o prognostico da doença. 

 

6. Qual anormalidade NÃO é usualmente observada em pacientes com extrofia vesical não 

operada: 

 

a) Diástase púbica.                               

b) Cicatriz umbilical adjacente a placa vesical.                

c) Ânus anteriorizado.                                         

d) Ureterohidronefrose. 

 

7. Qual a volemia estimada de: 

A) Recém-nascido prematuro com peso de 1200 kg 

B) Recém-nascido a termo com 3000 kg 

C) Pré-escolar com 10 kg 

D) Adolescente de 15 anos com 70 kg 

Assinale a alternativa CORRETA: 



                                                                                                                                     

 

a) A-120 ml/ B-180 ml / C- 800 ml/ D- 6000 ml.        

b) A- 100 ml/ B- 255 ml/C- 1000 ml/ D- 6000 ml.                                          

c) A-120ml /B- 255 ml/ C- 800 ml/ D-4900 ml.                   

d) A- 100 ml/ B- 180 ml/ C- 1000 ml/D- 4900 ml. 

 

8. Qual anomalia geralmente NÃO está presente na sequência de VACTERL: 

 

a) Atresia de esôfago.                                        

b) Anomalia de rádio.                    

c) Malformações de sistema nervoso central.                

d) Malformação cardíaca. 

 

9. Você é chamado para avaliar uma recém-nascida com anomalia anorretal (AAR). Ao exame 

físico você observa um orifício perineal único por onde drenam urina e fezes. O diagnóstico 

mais provável e a conduta inicial mais acertados seriam: 

 

a) AAR alta/ Anomalia em Cloaca/ Colostomia e cirurgia em tempo tardio.             

b) AAR baixa/ fistula reto-vestibular / Abaixamento Primario. 

c) AAR alta / Fistula reto-vaginal/ Colostomia e cirurgia em tempo tardio.              

d) AAR baixa / Fistula reto-vaginal/ Colostomia e cirurgia em tempo tardio. 

 

10. Você recebe uma criança atualmente com 25 dias de vida com diagnóstico de ambiguidade 

genital. O seu cariótipo é 46, XY, o mesmo não apresenta estruturas Mullerianas identificáveis 

nos exames de imagem e apresenta como gônadas dois testículos. Como você classifica esta 

alteração? 

 

a) Distúrbio de diferenciação sexual 46, XY.                            

b) Distúrbio de diferenciação sexual 46, XX.                           

c) Distúrbio de diferenciação sexual ovo testicular.               

d) Distúrbio de diferenciação sexual por alteração cromossômica. 

 

11. Você atende um menino de 12 anos de idade com diagnóstico clínico de varicocele 

bilateral. A varicocele foi um achado no exame físico, a criança nega queixa de dor ou 

desconforto e seus testículos são tópicos e simétricos. Sua conduta inicial é: 

 

a) Conduta expectante.                         

b) Solicitar ultrassonografia de abdome.                               

c) Correção laparoscópica (Palomo).         

d) Correção inguinal microcirúrgica. 



                                                                                                                                     

 

12. No tumor de Wilms é CORRETO afirmar: 

 

a) No estádio 3 ocorre envolvimento ganglionar.       

b) Wilms bilateral ocorre faixa etária 2 anos mais velho q a faixa etária do Wilms clássico.                                                                                                                               

c) Tratamento seguido é quimioterapia pós-operatória exclusiva no protocolo SIOP.          

d) Pacientes com estádio 4 apresentam metástases hepática. 

 

13. 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 

 

14. 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 cripple.                         

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

demandam investigação.          

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

 

15. Recém-nato de 7 dias de vida com diagnóstico pré-natal de válvula de uretra posterior 

evolui com piora progressiva de função renal apesar da adequada drenagem da bexiga por 

meio de sonda vesical sendo indicada terapia renal substitutiva. Qual modalidade seria a mais 

adequada para este paciente? 

 

a) Confecção de fistula arteriovenosa e hemodiálise.                           

b) Passagem de cateter de hemodiálise e hemodiálise.               

c) Transplante renal de doados cadáver.                 

d) Implante de cateter de Tenckoff e dialise peritoneal. 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

16. Com relação à doença íleo meconial pode-se AFIRMAR que: 

 

a) Cerca de 30% dos bebês com íleo meconial têm muito baixo peso ao nascer.                 

b) Ocorre exclusivamente na fibrose cística do pâncreas.              

c) Peritonite não faz parte do rol das possíveis complicações.               

d) Prevalência de íleo meconial 1:15.000 a 20.000 nascidos vivos. 

 

17. Você está avaliando um paciente de 12 anos de idade, com queixa de dor abdominal, sexo 

masculino, início há um dia, na região umbilical, hiporexia, menos ativo. Um interno está 

avaliando o paciente contigo e levanta a suspeita de abdome agudo. Então, o próximo 

questionamento do acadêmico para você: qual o nervo espinhal que inerva a região umbilical? 

 

a) T6 até T12                    

b) C3                     

c) T10                     

d) L1 

 

18. A atresia de duodeno está mais comumente associada seguinte síndrome: 

 

a) Associação com VACTERL.                   

b) Doença congênita do coração.                 

c) Síndrome de Sandifer.                  

d) Síndrome de Down. 

 

19.  Um colega cirurgião acessou a cavidade pleural à direita, refletiu o corpo adiposo contendo 

vestígios tímicos e deparou-se com uma estrutura venosa calibrosa, cruzando linha mediana, a 

partir da esquerda e aparentemente desembocando na veia cava superior. Qual vaso ele está 

se referindo? 

 

a) Veia subclávia esquerda.                  

b) Veia braquiocefálica esquerda.                                       

c)  Veia ázigos.                     

d) Veia jugular interna esquerda. 

 

20. Na cirurgia, o seu mentor vai incisar a lâmina anterior da bainha do músculo reto do 

abdome entre o umbigo e apêndice xifóide e faz a seguinte pergunta: esta bainha é formada 

pela aponeurose de quais músculos da parede abdominal? 

 

 



                                                                                                                                     

 

a) Oblíquo externo do abdome somente.                                                        

b) Oblíquo interno do abdome somente.                                

c) Oblíquo interno e transverso do abdome.                            

d) Oblíquo externo e interno do abdome. 

 

21. Qual a incidência de duplicação gástrica? 

 

a) 0 a 1% das duplicações gastrointestinais.        

b) 2 a 4% das duplicações gastrointestinais.                   

c) 5 a 7% das duplicações gastrointestinais.        

d) 8 a 9% das duplicações gastrointestinais. 

 

22. Uma das causas mais comuns de intussuscepção secundária na criança é: 

 

a) Gastroenterite aguda.                              

b) Pólipo retal.                     

c) Divertículo de Meckel.          

d) Intolerância à lactose. 

 

23. Podemos AFIRMAR em relação à enterocolite necrosante que: 

 

a) Vômitos frequentes e biliosos são raros, assim como instabilidade térmica.             

b) A presença de bolhas gasosas nas paredes intestinais no exame radiológico está presente 

em 40-90% dos casos.                                               

c) Enterorragia freqüentemente acompanha o quadro clínico (70%).     

d) Exige laparotomia exploradora imediata para ressecar o segmento intestinal comprometido. 

 

24. A malformação pulmonar que não possui comunicação com a via aérea e cujo suprimento 

sanguíneo provém diretamente da aorta é: 

 

a) Cisto broncogênico.                                        

b) Malformação cística adenomatóide.                                       

c) Enfisema lobar congênito.                               

d) Sequestro pulmonar. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

25. Em relação à estenose hipertrófica do piloro podemos AFIRMAR que: 

 

a) A recidiva após a correção cirúrgica ocorre em cerca de 25% dos casos.    

b) A intervenção cirúrgica consiste em piloroplastia a Mickulicz.                  

c) O exame de imagem de escolha para confirmar o diagnóstico é a ultra-som.             

d) Cerca de 40% dos casos são acessíveis ao tratamento conservador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                              
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-
RESPOSTA                                                                                                                              

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência. 
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