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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A neutrofilia presente no princípio da resposta inflamatória
ao trauma operatório é decorrente da mobilização de

(A) células agrupadas junto aos vasos sanguíneos. 

(B) células da medula óssea. 

(C) células dos tecidos.

(D) células do baço. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O volume em mililitros produzido em um dia e a composi-
ção bioquímica de sódio, potássio e cloro, expressos em
mEq/L, que melhor caracterizam o suco gástrico, são, res-
pectivamente:

(A) 1500, 140, 40, 10. 

(B) 2500, 70, 10, 100. 

(C) 3500, 100, 70, 300. 

(D) 5000, 140, 5, 200.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome da desmielinização osmótica do sistema ner-
voso central é causada pela perda de íons da célula ner-
vosa como complicação de estados severos de:

(A) hipocalemia. 

(B) hipocalcemia. 

(C) hiponatremia. 

(D) hipomagnesemia. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fio de polipropileno, comumente utilizado em cirurgias
gerais, é do tipo:

(A) absorvível,  monofilamentar,  alta  capilaridade,  baixa
reação tissular, dotado de memória. 

(B) inabsorvível,  multifilamentar, baixa capilaridade, alta
reação tissular, não dotado de memória.

(C) inabsorvível, monofilamentar, baixa capilaridade, bai-
xa reação tissular, dotado de memória. 

(D) absorvível,  multifilamentar,  baixa  capilaridade,  alta
reação tissular, não dotado de memória. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aprisionamento de gás em espaços e recessos perito-
niais durante a videolaparoscopia resulta em dor referida
comumente no

(A) tórax. 

(B) epigástrio. 

(C) ombro direito. 

(D) dorso. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A radiografia do tórax a seguir ilustra um paciente que foi
submetido à punção e a posicionamento de cateter veno-
so central. 

Os achados no exame físico compatíveis com a ilustração
são:

(A) expansibilidade normal,  macicez à percussão à es-
querda, murmúrios vesiculares diminuídos à direita. 

(B) expansibilidade diminuída, macicez à percussão à di-
reita, murmúrios vesiculares diminuídos à direita. 

(C) expansibilidade normal,  macicez à percussão à es-
querda,  murmúrios  vesiculares  aumentados  à  es-
querda. 

(D) expansibilidade diminuída, macicez à percussão à di-
reita, murmúrios vesiculares aumentados à direita. 
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 47 anos, IMC = 39, foi atendida com forte
dor abdominal em cólica, pós-prandial, localizada no qua-
drante superior direito do abdome e irradiada para o dorso.
Apresentava dor à palpação profunda do hipocôndrio direi-
to com parada abrupta da inspiração profunda. Aspecto re-
levante da ultrassonografia abdominal feita na ocasião é
ilustrado a seguir. 

Considerando o diagnóstico,

(A) a perfuração da vesícula biliar é a complicação mais
frequente,  pode  haver  elevação  no  nível  sérico  de
amilase, a colecistectomia videolaparoscópica é o tra-
tamento de escolha e a colecistostomia é opção tera-
pêutica em pacientes graves. 

(B) a gangrena da vesícula biliar é a complicação mais
frequente, não há elevação no nível sérico de amilase,
a colecistectomia convencional é o tratamento de es-
colha e a colecistostomia não é opção terapêutica em
pacientes graves. 

(C) a pancreatite aguda é a complicação mais frequente,
pode haver elevação no nível sérico de amilase, a co-
lecistectomia  videolaparoscópica  é  o  tratamento  de
escolha e a colecistostomia é opção terapêutica em
pacientes graves.

(D) o empiema da vesícula biliar é a complicação mais
frequente, não há elevação no nível sérico de amilase,
a colecistectomia convencional é o tratamento de es-
colha e a colecistostomia não é opção terapêutica em
pacientes graves. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente  de 70 anos queixa-se de disfagia no nível
cervical, insidiosa e progressiva. Não há alívio com a in-
gestão de líquidos, não há odinofagia e, ocasionalmente,
há regurgitação de alimentos para a cavidade oral. Detalhe
da seriografia contrastada é mostrado a seguir. 

Nesta circunstância,

(A) a fraqueza do triângulo de Killian é uma alteração fi-
siopatológica, a endoscopia é superior à seriografia
no diagnóstico definitivo e o tratamento é  operatório.

(B) a fraqueza do triângulo de Killian não é uma altera-
ção fisiopatológica, a seriografia é superior à endos-
copia no diagnóstico definitivo e o tratamento é en-
doscópico. 

(C) a fraqueza do triângulo de Killian é uma alteração fi-
siopatológica, a seriografia é superior à endoscopia
no  diagnóstico  definitivo  e  o  tratamento  pode  ser
operatório ou endoscópico. 

(D) a fraqueza do triângulo de Killian não é uma altera-
ção fisiopatológica, a endoscopia é superior à serio-
grafia no diagnóstico definitivo e o tratamento pode
ser operatório ou endoscópico. 
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa uma alternativa técnica de re-
construção do tubo digestivo, das vias biliares e do pân-
creas, após o tratamento de uma neoplasia periampular.

Em relação à técnica e conforme a numeração indicada, 

(A) as principais complicações ocorrem nas situações 1
e 4; o número 3 serve para realimentação; o número
2 indica a primeira anastomose a ser realizada.

(B) as principais complicações ocorrem nas situações 1
e 2; o número 3 serve para drenagem; o número 5 in-
dica a primeira anastomose a ser realizada. 

(C) as principais complicações ocorrem nas situações 2
e 5; o número 3 serve para realimentação; o número
1 indica a primeira anastomose a ser realizada.

(D) as principais complicações ocorrem nas situações 2
e 4; o número 3 serve para drenagem; o número 2 in-
dica a primeira anastomose a ser realizada.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as figuras representativas de quatro possíveis va-
riações anatômicas da artéria hepática. 

A anatomia mais frequente é ilustrada no tipo

(A) 1

(B) 2 

(C) 3

(D) 4

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 55 anos, do sexo masculino, é submetido à
investigação diagnóstica por dispepsia ulcerosa. Exames de
imagem preliminares revelam volumosa lesão sólida no hemi-
fígado direito. A imagem por ressonância magnética exibe hi-
persinal em T2, conforme figura a seguir, e enchimento tumo-
ral centrípeto na fase contrastada do exame. 

O diagnóstico provável e a conduta são, respectivamente,

(A) hemangioma   ̶  seguimento clínico.

(B) adenoma hepatocelular   ̶   ressecção hepática. 

(C) carcinoma hepatocelular   ̶   ressecção hepática. 

(D) hiperplasia nodular focal   ̶   seguimento clínico.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de ressecção com intenção curativa mais apropria-
do a paciente em bom estado geral, portador de adeno-
carcinoma da junção esofágica tipo Siewert II e sem evi-
dências de doença metastática, é:

(A) esofagectomia subtotal, com gastrectomia distal. 

(B) esofagectomia total, com gastrectomia proximal am-
pliada. 

(C) esofagectomia distal, com gastrectomia total. 

(D) esofagectomia total, com gastrectomia total. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos princípios de tratamento do adenocarcino-
ma gástrico,

(A) a classificação do parâmetro N requer que, no míni-
mo, quinze linfonodos estejam presentes na peça ci-
rúrgica. 

(B) os linfonodos metastáticos são, macroscopicamente,
de tamanho aumentado e endurecidos. 

(C) a difusão da doença nas cadeias linfonodais ocorre
em padrão sequencial. 

(D) a linfadenectomia D2 no adenocarcinoma do terço in-
ferior do estômago deve incluir linfonodos para-aórti-
cos, mesentéricos e retroperitoniais. 
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

A hérnia indicada pelo número 1, na figura, é do tipo:

(A) direta. 

(B) femoral. 

(C) indireta. 

(D) obturadora. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado esperado da utilização de pressão negativa
no tratamento de catástrofes abdominais é:

(A) orientação da fístula entero-atmosférica. 

(B) melhora imunológica pelo incremento na função de
linfócitos T, mediada por fatores intercelulares. 

(C) evacuação dos recessos da cavidade peritoneal. 

(D) promoção da cicatrização da ferida pelo incremento no
fluxo sanguíneo, mediado por fatores angiogênicos. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento  cirúrgico  do  megaesôfago,  qual  procedi-
mento não deverá apresentar refluxo ácido/alcalino para o
esôfago?

(A) Cardiomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia com esofagogastroplastia. 

(C) Cirurgia de Serra-Dória. 

(D) Cirurgia de Thal. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As catecolaminas, em resposta hormonal ao trauma, 

(A) reduzem a gliconeogênese e a glicogenólise, levando
à hipoglicemia. 

(B) inibem a liberação de aldosterona. 

(C) estimulam a liberação de citocinas inflamatórias.

(D) inibem a secreção de renina. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao equilíbrio eletrolítico, deve-se levar em con-
ta o seguinte:

(A) a  hipermagnesemia  é  uma  complicação  possível,
que leva à depressão do segmento ST no ECG. 

(B) a hipocalcemia é definida quando os níveis séricos
do íon estão abaixo de 15 mEq/L.

(C) a maioria das hiper ou hipofosfatemias é assintomática.

(D) a maioria do potássio corpóreo encontra-se no meio
extracelular.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à nutrição em pacientes cirúrgicos,

(A) a  relação  caloria:nitrogênio  ofertada  deve  ser  de
150:1, para que as proteínas oferecidas não sejam
utilizadas como fonte calórica.

(B) a oferta de aminoácidos aromáticos deve ser aumen-
tada e diminuída a oferta de aminoácidos de cadeia
ramificada, nos pacientes com insuficiência hepática.

(C) a nutrição  parenteral  dá  menos  possibilidade  de
translocação bacteriana do que a nutrição enteral.

(D) os pacientes com insuficiência pulmonar devem ter a
carga de lipídios diminuída e aumentada a de carboi-
dratos. 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 50 anos, com queixa de pirose retroesternal,
submetido a endoscopia digestiva alta, quando foi verifica-
do avanço do tecido colunar no sentido proximal por uma
extensão de 0,5 cm junto à transição esofagogástrica. O
estudo  histopatológico  verificou  tratar-se  de  esôfago  de
Barrett. Neste caso, a conduta é indicar

(A) tratamento antirrefluxo cirúrgico inicial. 

(B) tratamento clínico com inibidor de bomba de prótons
contínuo inicial. 

(C) tratamento antirrefluxo endoscópico. 

(D) tratamento  clínico  inicial  e  tratamento  cirúrgico  em
caso de complicações do refluxo gastroesofágico. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desconexão ázigo-portal associada à esplenectomia é
uma das opções cirúrgicas para profilaxia secundária de
sangramento de varizes esofageanas decorrentes de hi-
pertensão portal  por esquistossomose na forma hepato-
esplênica. Dentre as complicações pós-operatórias espe-
radas para este procedimento, qual tem menor chance de
ocorrer?

(A) Encefalopatia.

(B) Trombose de veia porta. 

(C) Recidiva hemorrágica. 

(D) Hérnia incisional. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 25 anos, vítima de acidente automobilístico,
dá entrada em unidade de emergência com dor abdomi-
nal difusa, distensão abdominal e descompressão brusca
dolorosa à palpação e diminuição da “pressão de pulso”.

Qual é a conduta a ser tomada para este paciente?

(A) Realizar uma tomografia computadorizada com triplo
contraste. 

(B) Realizar uma USG na beira do leito (FAST). 

(C) Indicar laparotomia exploratória. 

(D) Realizar um lavado peritoneal diagnóstico. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 18 anos dá entrada em unidade de emergên-
cia com história de dor de início em região epigástrica e
que, a seguir, localizou-se em FID. Refere inapetência e
febrícula após o início do quadro. Qual dos sinais clínicos
poderia auxiliar no diagnóstico etiológico da causa da dor?

(A) Sinal de Giordano. 

(B) Sinal de Lenander.

(C) Sinal de Joubert.

(D) Sinal de Courvosier-Terrier.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As neoplasias de papila intraductal mucinosa (NPIM) 

(A) têm indicação de ressecção cirúrgica quando associ-
adas aos ductos secundários. 

(B) apresentam um prognóstico pior que os adenocarci-
nomas de cabeça de pâncreas.

(C) são  dificilmente  diagnosticadas por  não  apresentar
alterações pancreáticas identificáveis pelos métodos
de imagem. 

(D) apresentam possibilidade de o diagnóstico ser feito
mediante saída de mucina através da papila identifi-
cada durante a realização de duodenoscopia.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos  apresenta  disfagia progressiva para
sólidos e, posteriormente, para líquidos, além de perda de
cerca de 5 kg em dois anos. Foi investigado com endosco-
pia digestiva alta que mostrou esôfago dilatado, com dificul-
dade de passagem do aparelho pelo cárdia e  radiografia
contrastada de esôfago,  estômago e duodeno com a se-
guinte imagem.

Nessas condições, qual conduta está indicada?

(A) Cirurgia de Serra-Dória.

(B) Esofagectomia com esofagogastroplastia. 

(C) Cardiomiotomia à Heller. 

(D) Inoculação de toxina botulínica no cárdia com poste-
rior dilatação endoscópica. 
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a classificação de Tanner, ocorre,

(A) no estágio II, a elevação da papila e da aréola, sem
tecido glandular. 

(B) no estágio II, o aumento do volume das mamas, sem
separação entre papila e aréola. 

(C) no estágio III, a separação entre papila e aréola. 

(D) no estágio III, o aumento do volume das mamas com
mudança da cor da papila. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao examinar  uma paciente  é  detectado,  à  palpação da
mama direita, um nódulo situado às oito horas. A provável
localização dessa lesão, no filme da mamografia, é: 

(A) parte superior das incidências mediolateral e cranio-
caudal. 

(B) parte inferior das incidências mediolateral e cranio-
caudal. 

(C) parte superior da incidência mediolateral e inferior da
craniocaudal.

(D) parte inferior da incidência mediolateral e superior da
craniocaudal. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a quinta edição da classificação BI-RADS, em
uma mamografia é considerado BI-RADS – 2:

(A) formação oval, com orientação paralela à pele e sem
sombra posterior. 

(B) presença de calcificações em forma de varetas ou
bastões maiores que 1 mm. 

(C) assimetria focal. 

(D) microcalcificação linear e ramificada. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em tumor filoide de mama,

(A) a frequência é maior na segunda década de vida. 

(B) a bilateralidade é frequente.

(C) o seguimento clínico pode ser  indicado após diag-
nóstico por agulha grossa. 

(D) a ultrassonografia pode apresentar imagens anecoi-
cas no seu interior. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 52 anos apresenta queixa de mastalgia tipo
queimor retroareolar e descarga mamilar bilateral e multi-
colorida.

A principal hipótese diagnóstica é: 

(A) papilomatose. 

(B) hiperprolactinemia. 

(C) ectasia ductal. 

(D) galactoforite. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alguns  modelos  de  avaliação  de  risco  para  câncer  de
mama podem ser utilizados na prática clínica. Entre esses
modelos,

(A) o de Gail possui como vantagem a avaliação da fa-
mília paterna.

(B) o de Claus tem como vantagem a utilização de várias
raças,  ao contrário  do  de Gail,  que  se  restringe  à
caucasiana. 

(C) o de Tyer-Cuzick incorporou história familiar, fatores
hormonais endógenos e doença benigna. 

(D) o  BRCAPRO apresenta  como desvantagem a  não
utilização da etnia. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rastreamento mamográfico do câncer de mama 

(A) reduz a mortalidade em 50%. 

(B) é indicado a partir dos 40 anos, com intervalo de dois
anos,  segundo as recomendações do Ministério  da
Saúde. 

(C) pode ser  intercalado com ultrassonografia  nas mu-
lheres de baixo risco. 

(D) tem indicação  controversa  para  mulheres  após  70
anos.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 52 anos apresenta mamografia e ultrasso-
nografia dos anos de 2015 e 2016 com laudos de BI-
RADS 1. Durante a consulta de rastreamento, no ano
de 2017, sem queixa e exame físico normal, apresenta
mamografia BIRADS 1. A ultrassonografia mostra ima-
gem nodular hipoecoica, com diâmetro anteroposterior
maior que o laterolateral e margens circunscritas em
QSE de mama esquerda.

A conduta, nesse caso, é: 

(A) controle radiológico em seis meses, com mamografia. 

(B) controle radiológico em seis meses, com ultrassom. 

(C) biópsia por agulha grossa guiada por exame de ima-
gem. 

(D) biópsia por agulha fina, uma vez que o diagnóstico
mais provável é cisto. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  de  48  anos,  com  diagnóstico  de  câncer  de
mama, foi tratada com quadrantectomia, radioterapia e
biópsia  de  linfonodo  sentinela.  No  momento,  está  em
uso de tamoxifeno e apresenta queixa de fogacho.

A melhor opção terapêutica é: 

(A) Sertralina. 

(B) Venlafaxina. 

(C) fitoestrógenos derivados da soja. 

(D) fitoestrógenos derivados da amora. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 56 anos, com diagnóstico de carcinoma ma-
mário invasor tipo não especial, que mede 1,2 cm x 1,1
cm x 1,0 cm, em QSM de mama direita, tem axila clinica-
mente livre e imuno-histoquímica compatível com Lumi-
nal A.

A conduta cirúrgica recomendada é: 

(A) mastectomia à direita, com biópsia de linfonodo e re-
construção  imediata  com  prótese,  e  mastectomia
profilática contralateral. 

(B) mastectomia à direita, com biópsia de linfonodo senti-
nela e reconstrução imediata com grande dorsal, uma
vez que a paciente será submetida à radioterapia. 

(C) quadrantectomia, com biópsia de linfonodo sentinela
à direita e mastectomia profilática contralateral. 

(D) quadrantectomia, com biópsia de linfonodo sentinela
à direita. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com câncer de mama tratado com quimioterapia
neoadjuvante  e  com  indicação  de  biópsia  de  linfonodo
sentinela. Para a redução de falsos-negativos da biópsia
do linfonodo sentinela, nesse caso, é recomendável a utili-
zação de:

(A) azul patente e resseção de dez linfonodos. 

(B) dupla marcação e resseção de dez linfonodos. 

(C) coloide radioativo e ressecção de, pelo menos, dois
linfonodos.

(D) dupla marcação e resseção de, pelo menos, três lin-
fonodos.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 17 anos com nódulo em QSL de mama es-
querda, móvel, bem delimitado, de consistência fibroelásti-
ca e medindo 1,2 x 1,0 cm. A conduta, nesse caso, é: 

(A) biópsia excisional, se a punção por agulha fina não
for possível.

(B) biópsia por agulha grossa. 

(C) ultrassonografia e/ou controle clínico em seis meses. 

(D) controle clínico em três meses. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de ocorrência  e o micro-organismo mais fre-
quentes, em mastite lactacional, são:  

(A) na primeira semana após o parto –  Staphylococcus
epidermidis. 

(B) da segunda à quinta semana após o parto – Staphy-
lococcus epidermidis. 

(C) após a sexta semana do pós-parto – Staphylococcus
aureus. 

(D) da quarta à sexta semana após o parto  – Staphylo-
coccus aureus. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a conduta em relação a uma paciente com mastal-
gia leve e ultrassonografia com laudo indicando vários cis-
tos, bilateralmente, que medem de 1,0 cm a 1,2 cm?

(A) Punção guiada por ultrassom em maior número pos-
sível de cistos. 

(B) Tamoxifeno na dose de 10 mg/dia, por doze meses. 

(C) Orientação verbal. 

(D) Controle com ultrassonografia em seis meses. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 58 anos apresenta lesão ulcerativa em papila
esquerda, com pequenos sangramentos pelo contato com
a roupa íntima. Refere que a lesão surgiu há poucos me-
ses.

O diagnóstico mais provável é: 

(A) sífilis. 

(B) tuberculose mamária. 

(C) doença de Paget. 

(D) eczema de contato. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A biópsia do linfonodo sentinela tem ampla aplicabilidade
no tratamento cirúrgico do câncer de mama. Entretanto,
no momento,  ainda não se tem respaldo científico  para
sua utilização no caso de:

(A) carcinoma inflamatório. 

(B) carcinoma multicêntrico. 

(C) tumores acima de 4 cm. 

(D) pacientes após quimioterapia neoadjuvante.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com câncer de mama e metástase a distân-
cia,  o tratamento cirúrgico local  pode ser recomendado,
com base nas evidências atuais, na seguinte condição: 

(A) metástase hepática única.

(B) metástase pulmonar única. 

(C) oligometastática em osso. 

(D) oligometastática em pleura. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente em hormonoterapia adjuvante com inibidor
da aromatase não apresenta o seguinte efeito colateral a
essa medicação:

(A) hipocalcemia. 

(B) artralgia. 

(C) cefaleia. 

(D) hipercolesteronemia. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 58 anos apresenta mamografia com micro-
calcificações ocupando o quadrante superior e lateral da
mama esquerda e laudo conclusivo de BI-RADS 5. Foi
realizada biópsia por agulha grossa que não identificou
malignidade.

A conduta para esse caso é: 

(A) controle radiológico em seis meses, uma vez que a
taxa de falso-negativo é menor que 1%. 

(B) biópsia aberta. 

(C) ressonância nuclear magnética. 

(D) indicação de nova mamografia em um ano, assumin-
do o caso como lesão benigna. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 59 anos, com descarga mamilar sanguino-
lenta uniductal, unilateral e espontânea. Mamografia e ul-
trassonografia normais.  Citologia da secreção descreve
presença de hemácias.

A conduta para esse caso é: 

(A) exerese de ducto ou microductectomia. 

(B) conduta conservadora, em caso de ressonância nu-
clear magnética normal. 

(C) controle com exames de mamografia e ultrassom em
seis meses. 

(D) repetição da citologia e, caso se confirme somente a
presença de hemácias, liberar a paciente para exa-
mes de rotina. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos, sem queixas, exame físico normal,
sem história familiar ou pessoal para câncer de mama.
Laudo da mamografia com descrição habitual e parênqui-
ma mamário denso e homogêneo.

A classificação do BI-RADS para esse caso,  segundo a
quinta edição, é: 

(A) zero 

(B) I

(C) II

(D) III 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mastalgia não cíclica não está associada com

(A) ectasia ductal. 

(B) doença tireoidiana. 

(C) hiperprolactinemia. 

(D) lipoma. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento do câncer de mama, não é considerado re-
gime de quimioterapia adjuvante de terceira geração: 

(A) FAC x 6 ciclos. 

(B) TAC x 6 ciclos. 

(C) AC 4 ciclos seguido de T semanal x 12 ciclos. 

(D) FEC 100 x 3 ciclos seguido de Doce 100 x 3 ciclos. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Casos de carcinoma infiltrante mamário devem ser estu-
dados por imuno-histoquímica para avaliação de marcado-
res prognósticos e terapêuticos, incluindo receptores hor-
monais de estrogênio,  progesterona, índice de prolifera-
ção  pelo  Ki-67  e  p53,  além do  HER2/neu/cerb-B2.  No
caso deste último, qual resultado indica a necessidade de
teste molecular (hibridização in situ) para definição do sta-
tus do marcador e indicação terapêutica?

(A) 2+

(B) 3+

(C) Negativo

(D) 2+ e 3+

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 40 anos, com nódulo ma-
mário de contorno espiculado e calcificações irregulares,
faz mastectomia e a microscopia da tumoração exibe cé-
lulas neoplásicas de aspecto epitelial, dispostas em len-
çol,  núcleo em sal  e pimenta,  índice  proliferativo  maior
que 75%, receptores hormonais para estrogênio e proges-
terona negativos, CK5 negativo, HER2/neu/cerb-B2 nega-
tivo e cromogranina positiva. 

Qual é o provável diagnóstico?

(A) Carcinoma de tipo não especial (ductal) infiltrante tri-
plo negativo.

(B) Carcinoma de tipo não especial (ductal) infiltrante fe-
nótipo basal.

(C) Carcinoma neuroendócrino de alto grau.

(D) Carcinoma lobular infiltrante.
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