
Processo Seletivo – Consórcio Público Interfederativo de Saúde – Edital nº 001/2018  
 Médico Mastologista - Código 017 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.  1 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)  

O paciente entrou para dentro da sala de exames agora. 

A expressão em destaque no trecho acima consiste em uma figura de linguagem denominada 

A) elipse 

B) zeugma 

C) metáfora 

D) eufemismo 

E) pleonasmo vicioso 

Questão 02 (Peso 1) 

Vou ___ Policlínica todos os dias, obedeço ____ regulamento. Eu viso ___ cargo de Coordenador do 
Serviço. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) na / o / ao 

B) à / ao / ao 

C) na / ao / o 

D) na / o / o 

E) a / o / ao 

Questão 03 (Peso 1)  

Na inauguração da Policlínica, estiveram presentes várias autoridades, inclusive o Reitor de uma 
Universidade. A alternativa que contém o pronome de tratamento usado para se dirigir de forma 
cerimoniosa aos Reitores de universidades é 

A) Vossa Senhoria 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Eminência 

D) Vossa Reverência 

E) Vossa Magnificência 

Questão 04 (Peso 2)  

Alguém _________ que o atendimento está suspenso, mas ninguém ____________ para desmarcar a 
consulta. Assim, _______________ amanhã no horário combinado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) me disse / me telefonou / aguardar-lhe-ei 
B) disse-me / telefonou-me / aguardar-lhe-ei 
C) disse-me / me telefonou / aguardarei-lhe 
D) me disse / me telefonou / aguardarei-lhe 
E) me disse / telefonou-me / aguardarei-lhe 

Questão 05 (Peso 2) 

 

Sobre “[...] logo existo”, é correto afirmar que é uma oração coordenada 

A) assindética. 
B) sindética conclusiva. 
C) sindética explicativa 
D) sindética alternativa. 
E) sindética adversativa. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Apesar da falta de energia, os atendimentos na policlínica não foram ______________. A equipe de 
manutenção procedeu ____ acionamento do gerador e todos os pacientes agendados _________ 
atendidos. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima 

A) suspensos / o / forão 

B) suspensos / o / foram 

C) suspensos / ao / foram 

D) suspendidos / o / foram 

E) suspendidos / ao / forão 

Questão 07 (Peso 2)  

A alternativa que contém o verbo em destaque conjugado corretamente é 

A) Eu odio chegar atrasado 

B) Eu medio os conflitos entre pais e filhos. 

C) Eles remediam a situação, mas deviam ter prevenido. 

D) Ele medeia o conflito entre trabalhadores e empresários. 

E) Ele ansia pela aprovação do novo tratamento pela ANVISA. 

Questão 08 (Peso 3) 

A ____________ (propósito) é boa, porém o resultado é ______________ (duvidoso). Só saberemos 
após a próxima _______________ (reunião) da Comissão. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) intensão / incerto/ seção 

B) intenção / incerto / seção 

C) intenção / inserto / cessão 

D) intenção / incerto / sessão 

E) intensão / inserto / sessão 

Questão 09 (Peso 3) 

_____________ uma hora começou a discussão entre os familiares, mas somente agora descobrimos 
o _______________ do conflito: o comportamento negligente de um dos filhos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Há cerca de / porquê 
B) Há cerca de / porque 
C) A cerca de / por que 
D) A cerca de / porquê 
E) Acerca de / porque 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Alugam-se muletas. 
(2) Voz passiva (   ) O menino se feriu com a faca. 
(3) Voz reflexiva (   ) O menino foi ferido com a faca. 
  (   ) Os médicos farão um mutirão amanhã. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 3 

B) 1 3 2 1 

C) 2 3 2 1 

D) 2 1 2 3 

E) 3 2 3 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles considerados 
de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 

Questão 16 (Peso 2) 

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 17 (Peso 2)  

A realização de consórcios públicos pode ser feita com diversos objetivos, desde que sejam observados 
os limites constitucionais e legais por parte dos entes federados participantes (BRASIL, 2007). 

Sobre os possíveis objetivos para se realizar um consórcio público, é correto afirmar que 

A) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos pode se constituir em 
objetivo de um consórcio público.  

B) os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados deverão se 
consorciar em relação a todos eles. 

C)  a produção de informações ou de estudos técnicos não pode se constituir, por si só, em um objetivo 
para se realizar um consórcio público. 

D) um consórcio pode ser feito visando à prestação de serviços, mas não o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos entes consorciados. 

E) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pela União, que deve observar as 
necessidades locais e regionais antes de autorizar o consórcio. 

 

Questão 18 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

Questão 19 (Peso 2)  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 20 (Peso 2)  

Os chamados consórcios públicos devem ser contratados mediante a observância das diretrizes 
definidas pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005).  

Sobre a contratação de consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) é proibido aos entes federados, que realizam um consórcio, ceder servidores, independente da 
legislação de cada qual. 

B) a União deve participar de todos os consórcios públicos na área da saúde, respeitando a hierarquia 
do sistema de saúde. 

C) para a celebração de um consórcio público, é obrigatória a prévia subscrição dos entes federados 
participantes em um protocolo de intenções.  

D) os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas 
obrigações contraídas pelo consórcio público. 

E) os consórcios públicos na área de saúde são regulamentados por legislação específica, a despeito 
das diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 22 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V F V F 

C) F F V V 

D) F V V F 

E) F V F V 
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Questão 23 (Peso 3)  

Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, diversos e importantes eventos 
contribuíram para o delineamento e a construção do que viria a ser o atual Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, desempenhou um 
papel fundamental ao propor a reformulação do sistema nacional de saúde (BRASIL, 1986). 

Em relação às contribuições da 8ª Conferência Nacional de Saúde para a construção do SUS, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Defendeu a integralização das ações de saúde por meio da manutenção de uma dicotomia 
preventiva-curativa. 

(   ) Propôs a criação de um Sistema Único de Saúde que representasse a construção de um novo 
arcabouço institucional através de uma ampla Reforma Sanitária. 

(   ) Propunha a introdução de práticas alternativas de assistência no âmbito dos serviços de saúde, 
possibilitando ao usuário o direito de escolher a terapêutica preferida. 

(   ) Defendeu que o novo sistema deveria ser coordenado por um único Ministério e, dessa forma, 
a unicidade de comando não deveria ser reproduzida nos níveis estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

O estudo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) busca compreender e estabelecer as relações 
entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde 
de sua população. Um dos modelos clássicos que se propõe a elucidar tais relações foi proposto por 
Diderichsen e Hallqvist em 1988, tendo sido adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 2001 
(BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1_Modelo Diderichsen e Hallqvist 

 
Fonte: Google Imagens (2018) (Adaptado). 

Considerando o modelo de DSS proposto por Diderichsen e Hallqvist (1988) e a figura 1, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Entende-se por “consequências sociais” o impacto que a situação socioeconômica do indivíduo 
e sua família tem sobre a doença. 

(   ) O modelo apresentado enfatiza a estratificação social gerada pelo contexto social, conferindo 
aos indivíduos posições sociais distintas e provocando diferenciais de saúde. 

(   ) Pode-se afirmar que, de acordo com a posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, 
aparecem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam danos à saúde.  

(   ) O modelo apresentado propõe dispor os DSS em diferentes camadas, contemplando desde os 
determinantes individuais até uma camada mais distal, onde se situam os macrodeterminantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é     

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 25 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

Sobre os documentos médicos, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
(   ) É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 

que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 
(   ) É permitido ao médico autorizar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não 

obrigados ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 

B) V V F 

C) V F F 

D) F V F 

E) F F V 

Questão 27 (Peso 1)  

Sobre o sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Na investigação de suspeita de crime, o médico é obrigado a revelar segredo relacionado ao 
paciente envolvido em processo penal. 

(   ) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. 

(   ) É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive 
a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, 
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 

B) V F F 

C) F V F 

D) F F V 

E) F V V 
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Questão 28 (Peso 1)  

Sobre os tipos especiais de câncer de mama, é correto afirmar que o carcinoma 

A) papilar é tipicamente receptor de estrogênio negativo. 
B) tubular é um tipo especial de prognóstico desfavorável. 
C) metaplásico não tem características radiológicas específicas. 
D) medular tem maior incidência em mulheres idosas (acima de 50 anos). 
E) mucinoso tem como complicação frequente o infarto cerebral por embolização de mucina. 

Questão 29 (Peso 1) 

Em relação às recidivas locais após cirurgia conservadora, é correto afirmar que 

A) o tratamento sempre deve ser feito com mastectomia. 
B) a maioria das recidivas ocorre no quadrante supero lateral. 
C) quando se descobre a recidiva, na maioria das vezes, a paciente já é metastática. 
D) entre 75-80% das recidivas apresentam o mesmo status dos receptores hormonais do tumor 

primário. 
E) os principais fatores de risco são margens cirúrgicas exíguas ou comprometidas, idade e tipo 

histológico. 

Questão 30 (Peso 1)  

Paciente de 55 anos, com carcinoma ductal triplo negativo de mama esquerda de 3,5 cm e axila 
negativa foi submetida à quimioterapia neoadjuvante com desaparecimento clínico/radiológico 
completo da lesão.  

A alternativa que contém o melhor tratamento cirúrgico é 

A) mastectomia e biópsia de LS. 
B) mastectomia radical modificada.  
C) ressecção segmentar e biópsia de LS. 
D) ressecção segmentar e esvaziamento axilar.  
E) adenomastectomia e esvaziamento axilar no lado acometido. 

Questão 31 (Peso 2)  

O câncer de mama na gestação é raro, mas a tendência de gestações em mulheres em idade superior 
aos 30 anos vem aumentando o número de casos diagnosticados. Sobre o câncer de mama e a 
gravidez, é correto afirmar que 

A) o término da gravidez não tem efeito benéfico no prognóstico da doença. 
B) não se pode realizar RNM das mamas no puerpério em mulheres amamentando. 
C) a mamografia, desde que com proteção abdominal, é o método diagnóstico de escolha. 
D) não se pode realizar biópsia do linfonodo sentinela com tecnécio devido à exposição ao 

radiofármaco. 
E) a terapia hormonal com tamoxifeno é uma opção para gestantes com tumores com receptores 

hormonais positivos. 

Questão 32 (Peso 2)  

Considerando a biologia molecular do câncer de mama, é correto afirmar que 

A) a baixa expressão do marcador Ki-67 confere ao tumor um pior prognóstico. 
B) a superexpressão do HER-2 tem associação com a boa resposta a quimioterápicos e ao tratamento 

hormonal. 
C) o subgrupo de câncer de mama luminal A tem maior índice de proliferação celular quando 

comparado ao subgrupo luminal B. 
D) o teste genético Oncotype DX utiliza material fixado em formol e facilita a escolha do melhor 

tratamento adjuvante para pacientes com doença precoce e receptor-hormonal positiva. 
E) os tumores triplo negativos e HER-2 positivos são os mais susceptíveis à estratégia de quimioterapia 

neoadjuvante. 
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Questão 33 (Peso 2)  

Sobre rastreamento imaginológico do câncer de mama, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Não existe recomendação para rastreamento em mulheres de baixo risco com idade inferior a 
40 anos. 

(   ) Segundo a OMS, o rastreamento é considerado eficaz quando atinge 50% da população-alvo. 
(   ) Mulheres de alto risco devem fazer mamografia a partir dos 30 anos anualmente, intercalando a 

cada seis meses com RNM. 
(   ) Mulheres com histórico pessoal de câncer de mama e com hiperplasia ductal/lobular atípica 

devem realizar RNM anualmente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V V F 
E) F F V V 

Questão 34 (Peso 2) 

Sobre a ressonância nuclear magnética (RNM) das mamas, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A RNM das mamas tem alta sensibilidade e baixa especificidade. 
(   ) A RNM das mamas tem importante indicação em suspeitas de carcinoma oculto de mama. 
(   ) O sinal de “Linguini” é visualizado nas rupturas dos implantes mamários. 
(   ) Tumores malignos apresentam realce precoce e intenso do gadolíneo e têm desaparecimento 

mais lento (washout tardio) que os tumores benignos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V 
B) V V V F 
C) V F F F 
D) F V F F 
E) F F V V 

Questão 35 (Peso 2) 

Sobre a anatomia patológica do câncer de mama, é correto afirmar que 

A) a hiperplasia ductal usual se assemelha ao CDIS de baixo grau. 
B) a quimioprevenção não é indicada para mulheres com hiperplasias atípicas.  
C) a superexpressão da molécula de adesão intercelular E-caderina é característica das neoplasias 

lobulares. 
D) a atipia epitelial plana demonstra expressão marcante de citoqueratina CK19 de baixo peso 

molecular. 
E) a adenose microglandular atípica (AMGA) é uma lesão precursora obrigatória de cânceres de mama 

triplo negativos. 

Questão 36 (Peso 3)  

Sobre as metástases ósseas do câncer de mama, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Podem ser do tipo blástica (mais comum), lítica (rara) ou mista. 
(   ) Acometem, em particular, a medula do esqueleto axial e os ossos longos proximais. 
(   ) A cintilografia óssea é o método diagnóstico padrão-ouro por ser muito específica e pouco 

sensível. 
(   ) A terapia endócrina em pacientes com metástases ósseas pode causar aumento da reabsorção 

óssea pelas células tumorais com consequente piora inicial da dor. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F V 
C) F V V F 
D) F F F V 
E) F V F V 
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Questão 37 (Peso 3)  

Paciente do sexo feminino, 67 anos, com relato de tratamento conservador de câncer de mama direita 
há sete anos e tratamento hormonal adjuvante, refere massa palpável de crescimento rápido e indolor 
na mama direita com zona arroxeada na pele sobrejacente à massa referida. Ao exame, nota-se nódulo 
de 4 cm em UQL de mama direita e equimose local. Estudo anatomopatológico revelou tratar-se de 
lesão sarcomatosa.  

Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que 

A) bilateralidade e comprometimento axilar são comuns aos sarcomas da mama. 
B) deve se tratar de um lipossarcoma, que é o sarcoma mais frequente encontrado na mama. 
C) radioterapia adjuvante é fator de risco para posterior surgimento de angiossarcoma secundário da 

mama. 
D) os sarcomas de mama apresentam predileção por metástases linfáticas e são tumores de mau 

prognóstico. 
E) a hipótese de Síndrome de Stewart-Treves é a mais provável, uma vez que há histórico prévio de 

tratamento conservador de câncer de mama. 

Questão 38 (Peso 3)  

Paciente do sexo masculino, 63 anos, procura mastologista por queixa de mastalgia em mama 
esquerda e aumento do volume de ambas as mamas, sobretudo a esquerda, há um ano.  

Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que 

A) hipertireoidismo, neoplasias adrenais e tumores de pulmão podem causar essa condição. 
B) não é necessário realizar dosagem sérica de HCG, estradiol, testosterona, LH e perfil tireoidiano. 
C) na senectude, o tratamento sempre é cirúrgico, devido à possibilidade de tratar-se de câncer de 

mama. 
D) finasterida, cetoconazol, ibuprofeno e espironolactona são fortemente associados a essa condição. 
E) ultrassonografia é o exame de escolha na investigação, pois possibilita a realização de eventual 

PAAF para confirmação da suspeita diagnóstica. 

Questão 39 (Peso 3)  

Paciente de 52 anos apresenta agrupamento de microcalcificações pleomórficas e lineares em QSE de 
mama direita, sem tumor palpável. Sobre lesões não palpáveis da mama, é correto afirmar que 

A) o I¹²⁵ tem meia-vida de uma semana e o ⁹⁹‴Tc tem meia vida até 24h. 
B) não é possível realizar ROLL guiada por ressonância nuclear magnética. 
C) a core-biopsy está bem indicada como diagnóstico definitivo das hiperplasias com atipias. 
D) a utilização da semente de iodo 125 permite maior flexibilidade entre a data da cirurgia e a data da 

marcação com a semente. 
E) dentre os métodos de marcação pré-operatória de lesões impalpáveis, a técnica do fio metálico é a 

que apresenta menor morbidade cirúrgica. 

Questão 40 (Peso 3)  

Apesar de apenas 10% dos tumores de mama serem considerados hereditários, a identificação de 
pacientes de alto risco permite selecionar os casos que necessitam seguimento mais rigoroso e 
possíveis intervenções.  

Sobre mulheres de alto risco para câncer de mama, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A síndrome de câncer gástrico difuso hereditário tem relação com risco aumentado de 
carcinoma ductal de mama. 

(   ) Na presença de mutações em BRCA 1 ou 2, deve-se avaliar indicação de mastectomia redutora 
de risco e quimioprevenção. 

(   ) A síndrome de Li-Fraumeni é caracterizada por mutações do gene PTEN e relaciona-se com 
câncer de mama e sarcomas de tecidos moles. 

(   ) Mulheres portadoras dos genes BRCA devem iniciar exame clínico da mama aos 25 anos, 
semestralmente, e mamografia anual a partir dos 30 anos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F F V 
E) V V F F 


