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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 57 anos queixa-se de queimor retroareolar 
bilateral. Ao exame físico, evidenciou-se descarga mamilar 
multiductal, colorida e bilateral. Apresentou mamografia e 
ultrassonografia  classificadas  como  BI-RADS  2.  Nesse 
caso, qual a hipótese diagnóstica e conduta?

(A) Papilomatose e exerese.

(B) Papilomatose e citologia da descarga mamilar.

(C) Ectasia ductal e conduta conservadora.

(D) Ectasia ductal e ductografia.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 35 anos procura ambulatório  de mastologia 
com queixa de  terceiro episódio de drenagem de pus em 
mama direita. Ao exame físico, identificou-se ponto de fis-
tulização cutânea periareolar drenando secreção purulenta 
e associado a sinais flogísticos. A conduta inicial recomen-
dada após o exame físico é:

(A) papilectomia

(B) drenagem cirúrgica 

(C) antibioticoterapia

(D) exerese de ductos

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma cirurgia, o conhecimento das estruturas ana-
tômicas é de grande importância para se evitar uma iatro-
gênia. Nesse sentido,

(A) o músculo subclávico origina-se na junção costo-con-
dral da terceira costela e situa-se no ápice da axila.

(B) a lesão do nervo intercosto-branquial pode desenca-
dear a síndrome da escápula alada.

(C) a artéria axilar situa-se anteriormente à veia axilar.

(D) os linfonodos da cadeira mamária interna geralmente 
situam-se medialmente à arterial e veia mamária in-
terna no segundo espaço intercostal.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No aleitamento materno, 

(A) há necessidade de complementação com água para 
lactantes que estão em locais de temperaturas eleva-
das.

(B) a ocitocina ativa as células mioepiteliais na unidade 
ducto-alveolar.

(C) o aumento do conteúdo energético no início da lacto-
poese se dá pela presença elevada de lipídeos.

(D) a  mastite  lactacional  apresenta  maior  frequência  a 
partir da sexta semana de amamentação.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estudo WHI foi um divisor de águas na história da tera-
pia hormonal e teve como uma de suas conclusões a se-
guinte:

(A) elevação na incidência de câncer de mama no grupo 
que usou estrogênio e progesterona em uma propor-
ção de oito casos para cada 10.000 mulheres/ano.

(B) elevação de risco para câncer de mama no grupo que 
usou tibolona.

(C) redução de risco para eventos tromboembólicos no 
grupo que usou estrogênio puro.

(D) redução de risco para eventos tromboembólicos no 
grupo que usou tibolona.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No câncer de mama, durante a gravidez,

(A) a radioterapia pode ser administrada com segurança, 
independente da idade gestacional.

(B) o aborto terapêutico deve ser indicado.

(C) a  cirurgia  conservadora  é  contraindicada,  uma vez 
que interfere no prognóstico do câncer.

(D) o prognóstico de câncer não difere do de uma pacien-
te fora do período gestacional.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões 27 e 28.

Uma paciente de 59 anos procurou assistência médica com 
queixa de lesão em mamilo de mama esquerda, com início 
há 16 semanas.  Ao exame físico,  identificou-se ulceração 
com destruição central  da papila e com sangramento aos 
traumas. 

▬ QUESTÃO 27▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nesse caso, qual o diagnóstico mais provável?

(A) Doença de Paget

(B) Candidíase 

(C) Eczema

(D) Mastite bacteriana

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a conduta a ser tomada, nesse caso?

(A) Uso tópico de corticoide de alta potência.

(B) Realização de biópsia. 

(C) Uso oral de antifúngico.

(D) Uso tópico antibiótico. 

medico-mastologista
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Leia o texto a seguir e responda às questões 29 e 30. 

Paciente de 70 anos em uso de hormonioteparia com tibolo-
na há dois anos e com queixa de descarga mamilar cristali-
na, uniductal, espontânea e unilateral.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico mais provável, nesse caso, é:

(A) câncer de mama.

(B) tuberculose mamária.

(C) hiperprolactinemia.

(D) ectasia ductal.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta, nesse caso, deve ser:

(A) expectante, se a mamografia não apresentar altera-
ções suspeitas para malignidade.

(B) cirúrgica, para definição de diagnóstico.

(C) expectante, se a citologia for negativa para malignidade.

(D) cirúrgica, se não houver acesso para a realização de 
ressonância magnética.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a dose de radioterapia deve ser indicada após cirur-
gia conservadora de mama?

(A) 35Gy sobre a mama e 10Gy no leito tumoral, quando 
houver indicação.

(B) 35 a 75Gy, dependendo do grau histológico.

(C) 50Gy sobre a mama e 10Gy no leito tumoral, quando 
houver indicação.

(D) 30 a 65Gy, dependendo do grau nuclear.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator que melhor se relaciona com a resposta à radiote-
rapia, no controle do tumor primário de mama, é:

(A) existência de necrose tumoral.

(B) idade da paciente.

(C) estado geral da paciente.

(D) velocidade de crescimento do tumor.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os quimioterápicos taxanos são utilizados com frequência 
no tratamento do câncer de mama. O mecanismo de ação 
dessas drogas é dependente de

(A) bloqueio da síntese das purinas.

(B) inibição da topoisomerase.

(C) interferência com microtúbulos.

(D) formação entre pontos covalentes no DNA.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso de tumor filoide maligno, 

(A) a biopsia de linfonodo sentinela em tumores maiores 
que 2,0 cm está indicada.

(B) a quimioterapia adjuvante está indicada para pacien-
tes abaixo de 35 anos.

(C) as metástases são mais frequentes nos pulmões. 

(D) a radioterapia está bem estabelecida na literatura ten-
do indicação para  tumores maiores que 1 cm.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da mastalgia, uma droga de uso frequente 
é o ácido gama-linolênico. O mecanismo de ação desse 
medicamento é:

(A) estímulo de endorfinas.

(B) bloqueio da liberação do GnRh.

(C) ação diurética.

(D) aumento de prostaglandinas E1.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A opção terapêutica para uma paciente na pré-menopausa 
com indicação de droga redutora de risco para câncer de 
mama é a seguinte:

(A) Toremifeno

(B) Anastrozol

(C) Raloxifeno

(D) Tamoxifeno

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doses habituais para uma paciente em quimioterapia 
com o esquema CMF (ciclofosfamida,  metotrexate,  fluo-
rouracil) são:

(A) C 500 mg/m²; M 20 mg/m²; F 400 mg/m².

(B) C 600 mg/m²; M 40 mg/m²; F 600 mg/m².

(C) C 500 mg/m²; M 20 mg/m²; F 200 mg/m².

(D) C 300 mg/m²; M 80 mg/m²; F 800 mg/m².

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes com metástase óssea de câncer de mama po-
dem apresentar como complicação a hipercalcemia. A par-
tir de qual valor sérico de cálcio existe indicação de inter-
nação objetivando evitar repercussões cardíacas?

(A) 15,0 mg/dl

(B)   1,0 mg/dl

(C)   0,50 mg/dl

(D)   0,25 mg/dl

medico-mastologista
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O escore que define risco intermediário seguindo o On-
cotype DX é de

(A) 50 a 60.

(B) 35 a 49.

(C) 18 a 31.

(D)  6 a 61.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento contraindicado para o câncer de mama me-
tastático em paciente na pré-menopausa é:

(A) ooforectomia

(B) tamoxifeno

(C) inibidor da aromatase

(D) agonista de LHRH

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao avaliar-se uma mamografia, foi identificada uma altera-
ção classificada como BI-RADS 3. A conduta mais reco-
mendada é realizar,  segundo as  recomendações do BI-
RADS, 

(A) mamotomia.

(B) biópsia aberta. 

(C) mamografia após 1 ano.

(D) mamografia após 6 meses.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existe respaldo científico para realização de biópsia de lin-
fonodo sentinela no seguinte caso:

(A) carcinoma lobular in situ multifocal.

(B) hiperplasia ductal típica associada a adenose escle-
rosante.

(C) hiperplasia ductal típica associada a cicatriz radial.

(D) carcinoma ductal in situ extenso e de alto grau.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos estudos atuais, tendo em vista a relação 
custo/efetividade,  como deve  ser  o  seguimento  de  uma 
paciente após ter sido submetida a tratamento considera-
do padrão para câncer de mama? 

(A) Deve realizar o exame clínico periódico e mamogra-
fia, anualmente.

(B) Deve realizar o exame clínico periódico,  tomografia 
de tórax, tomografia de abdome, CA 15.3, CEA e ma-
mografia, anualmente.

(C) Deve realizar o exame clínico periódico,  tomografia 
de tórax, tomografia de abdome, CA 15.3, CEA, cinti-
lografia óssea e mamografia, anualmente.

(D) Deve realizar o exame clínico periódico,  tomografia 
de tórax, tomografia de abdome, CA 15.3, CEA, cinti-
lografia óssea, PET-Scan e mamografia, anualmente.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente, após 7 meses de mamoplastia de aumento 
com implante de silicone, apresenta dor mamária bilateral 
e, ao exame físico, distorção da forma. À palpação, os im-
plantes são facilmente identificados e pouco móveis. Qual 
a classificação de Backer para a contratura que pode estar 
ocorrendo? 

(A) Backer 4 

(B) Backer 3

(C) Backer 2

(D) Backer 1

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual o diagnóstico mais provável em um paciente do sexo 
masculino  com descarga  mamilar  uniductal,  unilateral  e 
espontânea, citologia oncótica negativa e mamografia sem 
sinal de malignidade?

(A) Alteração funcional benigna da mama.

(B) Ectasia ductal.

(C) Carcinoma.

(D) Tumor filóides.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual deve ser a terapêutica sistemica para uma paciente 
de 38 anos,  na  pré-menopausa,  com câncer  de mama, 
que foi submetida a quadrantectomia e axilectomia, com 
dois linfonodos positivos? 

(A) Indicar quimioterapia e inibidor da aromatase conco-
mitante.

(B) Indicar quimioterapia e tamoxifeno sequencial.

(C) Indicar quimioterapia e inibidor da aromatase sequencial.

(D) Indicar quimioterapia e tamoxifeno concomitante.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 57 anos apresenta anotomopatológico de co-
re-biópsia, indicando hiperplasia ductal  com atipia e ma-
mografia  com BI-RADS- 5.  Nesse caso,  qual  a  conduta 
mais segura?

(A) Controle com mamografia após seis meses.

(B) Ressonância magnética.

(C) Excisão da área suspeita.

(D) Quimioprevenção com tamoxifeno.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator de risco que pertence à avaliação para o modelo 
de Gail é:

(A) idade do primeiro filho

(B) idade da menopausa

(C) câncer de ovário

(D) câncer em homens
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▬ QUESTÃO 49▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é ponto de corte estático no modelo de Gail que indi-
ca risco elevado para câncer de mama?

(A) 4,6%

(B) 3,6%

(C) 1,0%

(D) 0,6%

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta abaixo mais questionável em uma paciente ges-
tante de 14 semanas, com tumor de 2,5 cm, localizado em 
quadrante superomedial de mama esquerda, é:

(A) mastectomia à Madden

(B) radioterapia

(C) quimioterapia

(D) quadrantectomia com biópsia de linfonodo sintinela

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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