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Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 40 questões objetivas sobre Cirurgia Geral 
para a área de Urologia. 

 

 Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta 
esferográfica preta ou azul-escuro e preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. 
Não rasure ou amasse a folha de respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será 
anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, ou que estiver totalmente em 
branco. 

 

 Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 

 

 Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, 
devidamente identificado nos locais adequados. 

 

 Não será permitido sair da sala antes de decorrida uma hora e meia do início das provas, salvo 
em caso de extrema necessidade. 

 

 Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 

 

 Atenda às determinações do fiscal de sala. 

                                                                                                                                      BOA PROVA! 

 

 Leia com atenção 

Concurso de Residência Médica – 2016 

UROLOGIA 

Identificação obrigatória 

 

Nome do(a) candidato(a): _______________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________ 
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1 Paciente do sexo feminino, 52 anos, ASA II, com lesão ulcerada medindo    
2,5 cm na região do fundo gástrico, com biópsia de carcinoma gástrico em 
anel de sinete. Qual a melhor conduta? 
 

a) Gastrectomia 4/5, com esvaziamento ganglionar D2 e com reconstrução Y de 
Roux 

b) Gastrectomia total, com esvaziamento ganglionar D1 e com reconstrução a   
B II 

c) Gastrectomia total, esvaziamento ganglionar D2 e com reconstrução Y de 
Roux 

d) Gastrectomia proximal, com esvaziamento ganglionar D1 e reconstrução com 
esôfago gastro anastomose 

e) Gastrectomia subtotal, com esvaziamento D1 e reconstrução de Y de Roux 
 

2 Das hérnias descritas abaixo, qual tem o maior risco de encarceramento e de 
complicação? 
  

a) Inguinal em adulto 
b) Femoral 
c) Inguinal em crianças 
d) Umbilical 
e) Lombar  

 

3 Para qual das alternativas abaixo NÃO está indicada a profilaxia 
antimicrobiana perioperatória? 
 

a) Esofagectomias 
b) Colecistectomia eletiva 
c) Amputação de membro inferior com necrose seca 
d) Lobectomia pulmonar 
e) Colectomia direita 
 

4 Qual a alternativa INCORRETA em relação ao tratamento cirúrgico da 
pancreatite aguda? 
  

a) Na presença de necrose estéril , a abordagem cirúrgica deve ser tardia , 
postergada até que a necrose esteja organizada. 

b) A indicação de papilotomia endoscópica limita-se às pancreatites agudas de 
etiologia biliar em doentes com icterícia obstrutiva progressiva, ou com 
suspeita de colangite.  

c) Coleção, necrose infectada ou abscesso podem ser abordados com bons 
resultados utilizando-se técnica menos invasiva, como drenagem percutânea.  

d) Quando for de origem biliar, a colecistectomia deve ser realizada já́ no iní cio 
do quadro da pancreatite.  

e) Casos com formação de coleções líquidas, ou pseudocistos, sem infecção, 
devem ser inicialmente observados, pois a maioria resolve-se em até seis 
meses.  
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5 Em relação ao tratamento cirúrgico da obesidade, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

a) É indicado para pessoas com índice de massa corpórea (IMC) maior que 40 
mantido por período mínimo de dois anos. 

b) É indicado para pessoas com IMC maior que 35, com doenças associadas, 
como diabetes, hipertensão arterial e artropatias. 

c) As derivações gástricas em Y de Roux são a técnica cirúrgica atualmente 
preferida, por agir na redução ponderal apenas por restrição mecânica. 

d) As principais complicações pós-operatórias das derivações gástricas em Y de 
Roux incluem a hérnia incisional (quando realizadas por laparotomia), a 
colelitíase e complicações relacionadas ao anel de silicone (quando utilizado). 

e) As cirurgias para o tratamento da obesidade podem levar a sequelas 
nutricionais, sendo as mais preocupantes a anemia, a hipoalbuminemia e as 
carências de minerais e vitaminas. 

 

6 São fatores de risco associados ao desenvolvimento do carcinoma 
epidermoide do esôfago: 
 

a) esôfago de Barrett e pólipos inflamatórios. 
b) operação esofágica prévia e doença do refluxo. 
c) obesidade e consumo de carne e peixe salgados. 
d) estenose cáustica e etilismo. 
e) infecção pelo Helicobacter pylori e obesidade. 

 

7 Qual a melhor conduta, no caso de uma paciente do sexo feminino, 52 anos, 
com quadro de diverticulite aguda classificada com Hinchey III? 
 

a) Ressecção do sigmoide e colostomia a Hartmann 
b) Punção guiada por tomografia computadorizada 
c) Antibioticoterapia de largo espectro domiciliar 
d) Transversostomia às cegas e antibioticoterapia de largo espectro 
e) Sigmoidectomia com reconstrução primária 
 

8 No câncer do intestino grosso, qual dos exames abaixo é importante na 
avaliação pré-operatória de tumores sincrônicos? 
 

a) Tomografia computadorizada de abdome e pelve 
b) Radiografia simples do tórax PA e Perfil 
c) Colonoscopia 
d) CEA 
e) Ressonância nuclear magnética da pelve 
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9 Em qual das alternativas a relação entre sinais/sintomas e diagnóstico está 

INCORRETA? 

  

a) Dor, enfisema mediastinal e cervical  lesão de esôfago.  
b) Elevação da cúpula diafragmática, ausculta de ruídos hidroaéreos torácicos 
 rotura diafragmática.  

c) Alargamento do mediastino e fratura de arcos costais altos  lesão de 
grandes vasos da base.  

d) Respiração paradoxal  tamponamento cardíaco. 
e) Diminuição do murmúrio vesicular, timpanismo, estase jugular  

pneumotórax hipertensivo.  
 

10  Homem, 40 anos, vítima de colisão auto x auto , passageiro com cinto , 

trazido à sala de  emergência em prancha longa e com colar cervical, 

inconsciente, pressão arterial de 70/40 mmHg e pulso de 140 

batimentos/minuto. Apresenta desvio da traqueia para a esquerda, 

afundamento da parede anterior do hemotórax direito, respiração paradoxal e 

ausência de murmúrio vesicular à direita . Apresenta midríase à esquerda . O 

abdome está flácido e há fratura exposta do fêmur direito . As condutas abaixo 

deverão fazer parte do atendimento desse paciente: 

1. Entubação traqueal e ventilação 

2. Limpeza e imobilização da fratura do fêmur 

3. Craniotomia de urgência 

4. Punção torácica aliviadora seguida de drenagem 

5. Acesso venoso periférico e reposição volêmica 

 

Qual a melhor sequência de atendimento? 

 

a) 4, 1, 5, 3 e 2 
b) 1, 4, 5, 3 e 2 
c) 1, 5, 4, 3 e 2 
d) 1, 4, 3, 5 e 2 
e) 4, 5, 2, 1 e 3 

 

11 Um paciente de 72 anos foi submetido à drenagem de um abscesso no 

braço direito, utilizando-se anestesia local infiltrativa com lidocaína a 1% com 

vasoconstritor. O paciente relatou muita dor durante o procedimento. A causa 

mais provável da dor foi 

  

a) a concentração insuficiente do anestésico local. 
b) a idade do paciente. 
c) o uso do vasoconstritor. 
d) o aumento da circulação local, com eliminação rápida do anestésico local. 
e) a interferência do pH tissular ácido. 
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12 Paciente de 64 anos apresenta queixa de dor torácica inspiratória no 

hemitórax esquerdo, com piora progressiva há três meses. Refere, também, 

tosse com expectoração clara há dois anos. Tabagista de 20 cigarros ao dia, 

há 45 anos. Exame físico sem alterações significativas. Radiografia do tórax 

evidencia imagem irregular, hipotransparente, com cerca de 4x4x3 

centímetros, no lobo superior esquerdo. Qual a principal hipótese diagnóstica 

e qual a conduta para a investigação do caso? 

  

a) Atelectasia do lobo superior esquerdo; ressonância nuclear magnética do 
tórax 

b) Câncer de pulmão; broncoscopia com biópsia 
c) Tuberculose pulmonar; pesquisa de BK no escarro e PPD 
d) Abscesso pulmonar; tomografia computadorizada do tórax 
e) Neoplasia benigna do pulmão; nova radiografia em quatro meses  

 

13 Qual a melhor conduta no caso de uma criança com um ano de idade 

portadora de criptorquidia esquerda e hérnia inguinal associada? 

 

a) Aguardar até a idade de dois anos para reavaliação. 
b) Iniciar tratamento hormonal imediato e observar a evolução. 
c) Iniciar tratamento hormonal após quinto ano de vida. 
d) Indicar correção cirúrgica imediata. 
e) Aguardar até a puberdade para reavaliar. 

 

14  Paciente com 25 anos submetida à tireoidectomia total por doença de 

Graves. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. No terceiro pós-

operatório, a paciente procura o pronto-socorro, com quadro de nervosismo e 

agitação, referindo mal-estar intenso e parestesias nas extremidades e na 

região perioral. Qual a suspeita clínica e a melhor conduta? 

 

a) Hipotireoidismo, iniciar levotiroxina 
b) Crise tireotóxica, transferir a paciente para UTI e iniciar betabloqueadores 
c) Transtorno ansioso, medicar com benzodiazepínico 
d) Hipercalcemia, hidratação e diurético 
e) Hipocalcemia, reposição com gluconato de cálcio 

 

15 Paciente de 70 anos, sexo feminino, tabagista e diabética com história de 

claudicação intermitente em membro inferior esquerdo (MIE) para menos de 

1000 metros. Há 12 horas com dor contínua em MIE, diminuição de 

temperatura local, palidez e dor. Apresenta pulso femoral presente e ausência 

dos demais pulsos distais bilateralmente . O exame cardiológico é normal , 

dextro 135. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

 

a) Espasmo arterial 
b) Embolia aguda 
c) Dissecção de aorta 
d) Trombose arterial 
e) Trombose venosa profunda 
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16 Como ocorre a nutrição de um enxerto de pele parcial nas primeiras 48 

horas? 

  

a) Microanastomoses vasculares entre o enxerto e o leito receptor 
b) Embebição do conteúdo seroso e plasmático do leito receptor 
c) Não ocorre nutrição do enxerto nessa fase 
d) Afluxo sanguíneo do tecido adjacente ao enxerto  
e) Vasos remanescentes no enxerto 

 

17 Das alternativas abaixo, qual NÃO é indicação para a erradicação do 

Helicobacter pylori? 

 

a) Doença do refluxo gastresofágico sem necessidade de uso cônico de inibidor 
da bomba de prótons 

b) Úlcera gastroduodenal 
c) Linfoma MALT  
d) Pós-cirurgia para câncer gástrico avançado, em pacientes submetidos à 

gastrectomia parcial  
e) Gastrite atrófica ou com metaplasia intestinal 

 

18 Paciente de 32 anos, morador de rua, usuário de crack, chega ao hospital 

apresentando confusão mental, taquipneico e taquicárdico, com hipotensão 

arterial, aumento do volume da região cervical, vermelhidão na região 

submandibular e trismo. Radiografia simples do tórax mostra discreto 

alargamento do mediastino superior. Qual a conduta imediata mais 

apropriada? 

 

a) Exame da cavidade oral sob necrose, e drenagem de abscesso dentário, 
uma vez completadas seis horas de jejum 

b) Ecocardiograma para comprovar o diagnóstico de endocardite bacteriana, e 
antibioticoterapia de largo espectro 

c) Antibioticoterapia de largo espectro, e internação em unidades semi- 
intensivas 

d) Tratamento da síndrome de abstinência, e internação em unidade 
psiquiátrica 

e) Cervicotomia exploradora, e toracotomia lateral para drenagem ampla da 
mediastinite 

 

19 Paciente com 40 anos, do sexo feminino, com queixa de sangramento anal 

vermelho vivo e indolor, com exteriorização de uma massa durante o esforço 

evacuatório, que reduz espontaneamente. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Hemorroidas internas de primeiro grau 
b) Hemorroidas internas de segundo grau 
c) Hemorroidas internas de terceiro grau 
d) Hemorroidas externas 
e) Hemorroidas mistas 
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20 Mulher, 37 anos, pele clara, apresenta lesão pigmentada de 1,5 cm e bordos 

irregulares no dorso. Das condutas abaixo, qual NÃO deve ser realizada? 

 

a) Ressecção ampla com margens de 2 cm 
b) Encaminhamento ao serviço de dermatologia 
c) Biópsia excisional de lesão 
d) Radiografia simples de tórax, dosagem de DHL e fosfatase alcalina 
e) Dermatoscopia da lesão 

 

21 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O fígado cirrótico é mais frequentemente acometido por tumores 
metastáticos.  

b) A alfa-feto proteína não se eleva em pacientes com tumores primários do 
fígado. 

c) Em pacientes classificados como Child-Pugh A, a hepatectomia deve ser 
contraindicada para o tratamento do hepatocarcinoma localizado.  

d) A presença de duas lesões tumorais com até três centímetros e sem 
evidência de metástase a distância não é contraindicação para transplante 
hepático no hepatocarcinoma. 

e) Injeção percutânea com etanol ou ablação por radiofrequência não devem 
ser utilizadas como tratamento paliativo do hepatocarcinoma. 

 

22 Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O sinal da dupla bolha é característico da hérnia diafragmática póstero-
lateral. 

b) O diagnóstico de obstrução intestinal no recém-nascido geralmente é feito 
pela radiografia simples de abdome. 

c) O polidrâminio materno é um dos sinais de suspeita de má-formação do tubo 
digestivo do recém-nascido. 

d) Na gastrosquise, por haver exposição das alças intestinais, o tratamento 
cirúrgico é mandatório. 

e) Na atresia congênita do esôfago, podem ocorrer outras anomalias 
associadas em até 50% dos casos. 

. 

23 Em relação ao carcinoma (Ca) da tireoide, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O Ca papilífero é um tumor bem diferenciado, é o segundo mais prevalente 
dos Ca dessa glândula. Pode ser diagnosticado por Punção Aspirativa por 
Agulha Fina (PAAF), e, com maior frequência, gera metástases por via 
linfática, e não por via hematogênica.  

b) O Ca folicular é um tumor bem diferenciado , é o mais prevalente dos Ca 
dessa glândula. Pode ser diagnosticado por PAAF e, com maior frequência, 
gera metástases por via hematogênica, e não por via linfática.  

c) O Ca anaplásico é um tumor indiferenciado. Perfaz menos do que 5% dos 
Ca desta glândula. Pode ser diagnosticado por PAAF e, raramente, gera 
metástases por via hematogênica.  
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d) O Ca medular tem origem nas células C (produtoras de calcitonina), pode se 
apresentar na forma familiar ou esporádica, podendo fazer parte da 
neoplasia endócrina múltipla tipo IIa, junto do hiperparatireoidismo primário e 
o feocromocitoma.  

e) O Iodo radioativo deve ser utilizado no tratamento de todos os casos de Ca 
papilífero e folicular, após a realização da tireodectomia total. 

 

24 Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas. 

 

A fórmula de hidratação de Parkland para queimados consiste na infusão de 

Ringuer lactato no volume de ________________, e a metade do volume 

deverá ser infundida nas primeiras ________________. (ACQ – área 

corpórea queimada). 

 

a) 2,0 ml/Kg/%ACQ em 24 horas / 12 horas 
b) 3,0 ml/Kg/%ACQ em 24 horas / 12 horas 
c) 3,0 ml/Kg/%ACQ em 24 horas / 8 horas 
d) 4,0 ml/Kg/%ACQ em 24 horas / 12 horas 
e) 4,0 ml/Kg/%ACQ em 24 horas / 8 horas 

 

25 Assinale a alternativa INCORRETA em relação à doença de Crohn. 

 

a) Trata-se de processo inflamatório crônico de etiologia ainda desconhecida, 
não curável por tratamento clínico ou cirúrgico, e que acomete o trato 
gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável e 
transmural. 

b) Os locais de acometimento mais frequentes são o intestino delgado e o 
grosso. Manifestações perianais podem ocorrer em mais de 50% dos 
pacientes. 

c) A doença afeta indivíduos de qualquer idade, mas o diagnóstico é mais 
frequentemente realizado após a quinta década.  

d) A realização de exames contrastados pode ser necessária para confirmação 
da localização e da extensão, bem como para o diagnóstico de 
complicações.  

e) A colonoscopia com biópsias é utilizada para confirmar a suspeita clínica da 
doença, sendo eficaz na realização do diagnóstico diferencial com a 
retocolite ulcerativa. 

 

26 Assinale a alternativa INCORRETA em relação à hemorragia digestiva alta 

(HDA) por varizes esofagianas. 

  

a) O rastreamento de varizes esofagogástricas é recomendado a pacientes 
portadores de cirrose hepática.  

b) Pacientes com suspeita de HDA varicosa devem ser tratados em unidades 
de terapia intensiva, para adequada monitoria hemodinâmica e para adoção 
de medidas de suporte inicial, que incluem a manutenção de vias aéreas e a 
obtenção de acesso venoso periférico. 
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c) A utilização de drogas vasoativas que promovem vasoconstrição esplâncnica 
(terlipressina, somatostatina ou octreotídeo) está indicada de imediato, assim 
que se presuma ser a HDA secundária à hipertensão portal. 

d) Recomenda-se que a técnica de hemostasia endoscópica utilizada seja a 
ligadura elástica, que detém melhores índices de controle da HDA varicosa, 
com menores taxas de complicações. 

e) A antibioticoterapia profilática não está indicada para os pacientes cirróticos 
com HDA varicosa. 

  

27 Paciente de 54 anos, feminino, com episódios de “faringite”, rouquidão e 
pirose retroesternal há dois anos. Foi realizada endoscopia digestiva alta que 
evidenciou a presença de erosões contínuas entre os ápices de, pelo menos, 
duas pregas esofágicas, porém com envolvimento de menos de 75% do 
órgão. De acordo com a classificação de Los Angeles, qual o grau da 
esofagite? 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

28  Paciente de 57 anos, com quadro de icterícia, hipocolia fecal e colúria há 
uma semana, evoluindo, há um dia, com febre, calafrios e dor no hipocôndrio 
direito. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, com PA 130x90 
mmHg, FC 90 batimentos/minuto, ictérico ++/4+, com dor à palpação do 
hipocôndrio direito e sinal de Murphy negativo.  
 

Em relação ao caso, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de um quadro de infecção da árvore biliar. 
b) É mais provável que a obstrução seja causada por cálculo do que por tumor. 
c) Antibióticos eficazes contra germes Gram-negativos deverão ser utilizados. 
d) A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER) deve ser indicada 

prontamente. 
e) A drenagem cirúrgica somente deve ser indicada caso não haja resposta ao 

tratamento com antibióticos, ou caso o paciente evolua com manifestações 
toxêmicas e a CPER não esteja disponível. 

 

29  Em relação à síndrome compartimental abdominal (SCA), assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) Pressão intra -abdominal superior a 20 mmHg desencadeia fenômenos 
fisiopatológicos que levam à diminuição do fluxo sanguíneo e à edema 
tecidual.  

b) Os efeitos da SCA passam a ser perceptíveis a partir de 40 mmHg.  
c) A pressão abdominal normal oscila entre 10 a 15 mmHg nas pessoas com 

respiração espontânea. 
d) Os efeitos da SCA se restringem aos órgãos intra-abdominais.  
e) A aferição da pressão intra-abdominal deve ser feita por sonda nasogástrica , 

e o ponto zero padrão é a linha axilar anterior, tomada na inspiração.  

 



COREME – UNITAU 2016 

 
11 

 

30 Em relação ao megacólon chagásico, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) É a manifestação intestinal da doença de Chagas, e deve-se à lesão dos 
plexos mioentéricos e à diminuição dos neurônios causada pelo 
Trypanosoma cruzi. 

b) A destruição das células ganglionares ocorre em todo o intestino grosso, 
sendo mais evidente na porção distal. 

c) Há incoordenação motora entre o sigmoide e o reto, traduzida por discinesia 
colorretal. 

d) A principal manifestação clínica é a obstipação crônica e progressiva, que faz 
com que o paciente fique dias ou semanas sem evacuar, mesmo com o uso 
de laxantes. 

e) Na manometria, pode ser observado aumento do reflexo anorretal. 

 

31 Paciente de 52 anos, com quadro de prostatite. Refere que continua a ter 

picos febris mesmo após ser submetido à cistostomia e estar sendo tratado 

com antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro por 36 horas. A 

ultrassonografia trans-retal confirma um grande abscesso prostático.  

Qual a conduta mais adequada? 

  

a) Drenagem trans-perineal  
b) Prostatectomia trans-vesical  
c) Drenagem trans-retal 
d) Aspiração com agulha percutânea   
e) Drenagem endoscópica trans-uretral  

      

32  Aproximadamente, que porcentagem de indivíduos com mais de 60 anos 

apresentará um cisto renal identificável pela tomografia computadorizada?  

 

a) 1 a 5%  
b) 10%  
c) 33%  
d) 75%  
e) 90%  

     

33 Sobre a reversão cirúrgica da vasectomia, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 
a) A técnica microcirúrgica com magnificação de imagens é o padrão ouro. 
b) O tempo pós-vasectomia e a idade da esposa são fatores limitadores da taxa 

de gravidez. 
c) A falha na reversão da vasectomia inviabiliza as técnicas de fertilização in 

vitro, com manipulação de gametas. 
d) Os melhores resultados são observados em pacientes com menos tempo de 

vasectomia. 
e) A taxa de patência do ducto deferente é superior à taxa de gravidez. 

 
 
 
 

 



COREME – UNITAU 2016 

 
12 

 

34 Sobre a varicocele, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Atinge cerca de 15% da população.  
b) É raramente associada à infertilidade. 
c) É uma causa de infertilidade, cujo tratamento cirúrgico precoce leva à 

melhora das taxas de gravidez. 
d) Em pré-adolescentes, a alteração de volume do testículo ipsilateral à 

varicocele já permite a indicação de tratamento cirúrgico. 
e) A abordagem cirúrgica por via inguinal, com magnificação de imagens, 

apresenta os melhores resultados. 
 

35 Sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (DAEM), 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Neoplasia prostática diagnosticada e ainda não tratada é uma 

contraindicação absoluta para a Terapia de Reposição de Testosterona 
(TRT). 

b) Sintomas frequentes de DAEM incluem sarcopenia, osteopenia, diminuição 
da libido e disfunção erétil. 

c) Existe relação direta entre obesidade centrípeta e diminuição dos níveis de 
testosterona sérica nos homens. 

d) A TRT está recomendada na presença de sinais e de sintomas clínicos de 
DAEM, independentemente dos níveis séricos de testosterona. 

e) A diminuição de libido, como sintoma isolado, com níveis baixos de 
testosterona, já é indicativa de TRT. 

 

36 Sobre o antígeno prostático específico (PSA), assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

a) É uma calicreína humana responsável pela liquefação do coágulo seminal. 
b) É produzido, exclusivamente, pela próstata nos humanos. 
c) As principais causas clínicas de aumento do PSA são hiperplasia prostática 

benigna, prostatite e neoplasia prostática. 
d) O aumento do PSA na neoplasia prostática é causado pelo rompimento da 

arquitetura celular prostática, levando à elevação dos níveis de PSA no 
sangue. 

e) Manipulações da próstata, como exame digital da próstata e passagem de 
sonda, podem elevar temporariamente os níveis do PSA. 

  

37 Em relação à uretra, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Dilatação uretral é o tratamento mais simples para estenose de uretra. 
b) O principal mecanismo da estenose da uretra membranosa é a fratura de 

bacia. 
c) Excisão com anastomose primária deve ser evitada, por trazer resultados 

ruins para o reparo das estenoses de uretra anterior. 
d) O principal mecanismo das estenoses da uretra anterior é a queda à 

cavaleiro. 
e) Estenoses de uretra bulbar podem ser reparadas com enxerto de mucosa 

bucal. 
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38 Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Ureter retrocava sempre deve ser operado. 
b) Aneurisma de artéria renal ou da aorta abdominal é contraindicação para 

LECO. 
c) Cisto Bosniak III deve ser tratado com excisão ou ablação. 
d) Oncocitoma é uma lesão renal derivada dos túbulos renais distais. 
e) Sobre o tumor urotelial do trato urinário superior de pelve renal, podemos 

dizer que o estadio T2 invade a muscular. 
 
 

39 Assinale alternativa INCORRETA. 

 

a) O nervo obturador é responsável pela abdução da coxa. 
b) O nervo obturador tem origem em L2/L3/L4. 
c) O nervo ilioinguinal é responsável pela sensibilidade anterior do púbis e pela 

anterior do escroto. 
d) O nervo pudendo origina-se em L1/L2. 
e) O nervo femural é responsável pela sensibilidade anterior da coxa. 

 

40 Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Colchicina não pode ser usada na doença de Peyronie. 
b) Cefalexina é droga segura na gestação. 
c) Tansulozina pode causar complicações em cirurgia de catarata. 
d) Tansulozina é usada para tratamento de hiperplasia prostática benigna. 
e) Oxibutinina é usada para controle de contração involuntária do detrusor. 
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