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RESIDÊNCIA MÉDICA - UFG/2019

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro 
exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno consta de 50 questões objetivas de conhecimentos em Cirurgia Geral e 
Ginecologia e Obstetrícia.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais 
apenas uma é a correta. 

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. 
Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o 
ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e 
sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. 
A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, 
terá pontuação zero.

5.  Esta prova terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta. Iniciada a prova, você 
somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de 
seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tríade letal comumente observada em pacientes porta-
dores de choque hemorrágico é causada por: 

(A) acidose resultante de má perfusão tecidual,  falência
na manutenção da homeotermia por produção insufici-
ente de ATP e coagulopatia agravada pela hipotermia. 

(B) alcalose resultante de necrose tecidual,  falência na
manutenção da homeotermia por vasoconstrição pe-
riférica e coagulopatia agravada pela hipotermia. 

(C) alcalose resultante de má perfusão tecidual, falência na
manutenção da homeotermia por produção insuficiente
de ATP e coagulopatia agravada pelo consumo de fato-
res de coagulação. 

(D) acidose resultante de necrose tecidual, falência na ma-
nutenção da homeotermia por vasoconstrição periférica
e coagulopatia agravada pelo consumo de fatores de
coagulação. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hemorragia abrupta e vultosa resulta em mecanismos fi-
siológicos compensatórios representados por: 

(A) aumento da atividade do sistema nervoso parassim-
pático, estímulo adrenérgico no miocárdio, produção
de angiotensina I. 

(B) inibição da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo colinérgico no miocárdio, inibição na produ-
ção de angiotensina I. 

(C) aumento da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo adrenérgico no miocárdio, produção de an-
giotensina I. 

(D) aumento da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo colinérgico no miocárdio, inibição na produ-
ção de angiotensina I. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Marcadores tumorais são indicadores celulares, bioquímicos,
moleculares ou genéticos que permitem o reconhecimento
da existência de uma neoplasia. Dentre os elencados a se-
guir, qual marcador tem melhores chances de identificar uma
neoplasia ainda não diagnosticada?

(A) Antígeno carcinoembriônico. 

(B) Alfafetoproteína. 

(C) CA 19-9. 

(D) Antígeno prostático específico. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir ilustra a esofagofundogastroplicatura pela
técnica de: 

(A) Nissem. 

(B) Dor. 

(C) Pinotti. 

(D) Toupet. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perfuração iatrogênica do esôfago distal, após endoscopia
digestiva,  tem  elevados  índices  de  mortalidade.  Pode-se
considerar elevada a chance desta ocorrência quando o qua-
dro clínico e o exame radiográfico são, respectivamente, 

(A) dor de garganta e alargamento mediastinal. 

(B) voz anasalada e derrame pleural à esquerda. 

(C) dor torácica e pneumotórax direito. 

(D) dor epigástrica e tórax normal. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de sessenta anos, portadora de doença poli-
cística renal e hepática, desenvolve ascite volumosa de rápi-
da instalação. Realizou-se paracentese evacuadora com reti-
rada de quatro e meio litros de líquido amarelo citrino, não
hemorrágico, com predomínio de neutrófilos (200 céls/mm³)
e gradiente de albumina sérico-ascite de 2 g/dl.

A provável etiologia da ascite é: 

(A) síndrome nefrótica. 

(B) tuberculose peritoneal. 

(C) hipertensão portal. 

(D) carcinomatose peritoneal.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente do sexo masculino, tabagista, é submetido a
tratamento operatório emergencial por hérnia do tipo Ny-
hus IIIb estrangulada, com necessidade de ressecção de
segmento ileal.

A alternativa técnica de reforço da parede abdominal a ser
evitada, neste caso, é: 

(A) Lichtenstein. 

(B) Shouldice.

(C) Bassini. 

(D) McVay. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de cinquenta anos foi admitido no hospital por
hematêmese vultosa. Foi tratado com ressuscitação volêmi-
ca, hemotransfusão (dois concentrados) e escleroterapia en-
doscópica. Evoluiu satisfatoriamente. Um dia depois, quei-
xava-se apenas de ansiedade e manifestava vontade de re-
ceber alta hospitalar. Foi submetido a exame endoscópico de
controle que observou úlcera na parede posterior do duode-
no, medindo 2,5 cm em seu maior diâmetro, tipo Forrest IIa.

Deve-se recomendar ao paciente: 

(A) alta hospitalar e tratamento com inibidores de bomba
protônica. 

(B) permanência no hospital e tratamento operatório. 

(C) alta hospitalar e tratamento com sucralfato associado
a antibióticos para erradicação do H. pylori. 

(D) permanência no hospital e tratamento conservador.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente apresenta dor súbita e intensa no quadrante
superior direito do abdome, no quarto dia após tratamento
operatório por obesidade mórbida. Foi readmitido no hospi-
tal apresentando taquipneia e dor abdominal de forte inten-
sidade, necessitando de analgesia com morfina. O exame
diagnóstico é apresentado a seguir. 

 

Diante do exposto, o médico deve informar que se trata de
complicação 

(A) grave, necessitando de tratamento clínico. 

(B) leve, necessitando de acompanhamento médico.

(C) grave, necessitando de reoperação. 

(D) leve, necessitando de fisioterapia respiratória e motora. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores de risco sinérgicos com relação à ocorrência
do adenocarcinoma gástrico: 

(A) gastrite  atrófica  e  uso  crônico  de  anti-inflamatórios
não esteroidais.

(B) dieta com alta concentração de sal e infecção pelo
H. pylori. 

(C) pólipo de glândula fúndica e sexo masculino. 

(D) uso crônico de inibidores de bomba protônica e anemia
perniciosa. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento da apendicite aguda complicada por via vi-
deolaparoscópica  se  diferencia  da  técnica  laparotômica
por apresentar: 

(A) menor incidência de abscessos intra-abdominais. 

(B) maior incidência de infecção da ferida operatória. 

(C) maior facilidade na inspeção da cavidade peritoneal. 

(D) maior segurança no tratamento do coto apendicular. 

pré_requisito_cirurgia_geral_ginecologia_obstetrícia_UFG
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 71 anos procura assistência médica
por dor abdominal em cólica. Havia sido submetida a
uma  colecistectomia  convencional  há  dois  anos.  O
exame de colangiorressonância a seguir ilustra a situa-
ção atual da paciente.

A exploração biliar videolaparoscópica como alternativa te-
rapêutica nessa circunstância é 

(A) contraindicada pela existência de cirurgia prévia. 

(B) indicada por acesso transcístico. 

(C) contraindicada pelo tamanho do cálculo. 

(D) indicada por coledocotomia. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente do sexo masculino, de 40 anos, assintomáti-
co, é diagnosticado com nódulo sólido e hipervascular, me-
dindo 5 cm, no fígado. A imagem a seguir ilustra o diag-
nóstico. 

A alternativa terapêutica e sua respectiva justificativa são:

(A) biópsia da lesão, pelo risco de câncer. 

(B) ressecção hepática, pelo risco de sangramento. 

(C) acompanhamento clínico, pelo baixo risco de com-
plicações. 

(D) transplante ortotópico de fígado, pelo risco de recidi-
va pós-operatória da doença. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mais relevante fator preditivo reconhecido da ocorrência
de fístula pancreática, após a duodenopancreatectomia, é: 

(A) técnica da anastomose pancreática. 

(B) textura do pâncreas. 

(C) calibre do ducto pancreático. 

(D) uso dos análogos da somatostatina. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente  de  29  anos,  gestante  na  décima semana,
apresenta cólicas biliares de repetição com necessidade de
internações hospitalares repetidas para analgesia.

O tratamento operatório está 

(A) contraindicado, por aumentar a mortalidade mater-
nofetal. 

(B) indicado, por oferecer menor risco que a doença. 

(C) contraindicado, pelo risco de promover o parto pre-
maturo. 

(D) indicado nas complicações da doença. 

pré_requisito_cirurgia_geral_ginecologia_obstetrícia_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Segundo a classificação de Bormann para câncer gástrico
baseada na aparência macroscópica, a lesão apresentada
na figura seria do tipo: 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes alterações sistêmicas não faz parte do
cortejo clínico do grande queimado? 

(A) Permeabilidade vascular com edema.

(B) Fluxo sanguíneo diminuído.

(C) Fluxo sanguíneo renal diminuído.

(D) Hipometabolismo.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No controle do crescimento tumoral, os genes têm papel
importante, como os genes p15 e p16. De acordo com o
papel que ocupam no processo de mutação celular e cres-
cimento tumoral, esses genes podem ser chamados de 

(A) genes supressores de tumor.

(B) oncogenes.

(C) proto-oncogenes.

(D) genes autofágicos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O interferon-Y, como outros interferons, tem a capacidade
de interferir nas infecções virais. Essa substância 

(A) tem como principal ação a resposta imune à infecção
viral.

(B) inibe a atuação de macrófagos e monócitos.

(C) tem  importante  papel  na  diferenciação  de  células
CD4 T.

(D) atua estimulando a diferenciação de linfócitos em cé-
lulas Th2.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
20 e 21.

Paciente procedente de Barreiras-BA, de 22 anos, com
história  de aumento  do volume abdominal  há cerca de
cinco anos. Nega etilismo, transfusões sanguíneas, uso
de drogas ou outros medicamentos.  Relata ter  tido um
episódio de hemorragia digestiva alta, que foi controlada
após medidas clínicas há cerca de sessenta dias. No exa-
me físico, apresenta abdome globoso, com piparote posi-
tivo, aranhas vasculares periumbilicais.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a possível etiologia do sangramento neste paciente?

(A) Úlcera duodenal.

(B) Úlcera gástrica.

(C) Discrasia sanguínea.

(D) Ruptura de varizes esofagianas.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Caso fosse indicado um tratamento cirúrgico eletivo para o
paciente, qual seria o mais adequado? 

(A) Gastrectomia parcial com vagotomia troncular.

(B) Anastomose da veia esplênica com a veia renal.

(C) Esqueletização do esôfago distal e estômago proximal.

(D) Ligadura dos ramos do nervo vago abaixo do ramo
hepático.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir. 

“[...] desempenha papel principal na resposta neuroendócri-
na e metabólica às alterações no estado nutricional e pode
ser um hormônio anabólico importante; […] sua administra-
ção aumenta o apetite e a ingestão de alimento; […] pode
vir a ter um papel no tratamento e prevenção da obesidade.”

No texto, são apresentadas características relativas à se-
guinte substância: 

(A) Somatostatina.

(B) Peptídeo liberador de gastrina.

(C) Grelina.

(D) Pepsinogênio.

pré_requisito_cirurgia_geral_ginecologia_obstetrícia_UFG
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento cirúrgico do câncer gástrico, 

(A) a dissecção linfonodal estendida (D2) acrescenta em
relação à D1 a eliminação do tronco celíaco.

(B) a quimioterapia perioperatória  tem pouca influência
nos resultados de sobrevida em cinco anos.

(C) a ressecção endoscópica para câncer gástrico limita-
se àqueles com tamanho menor que cinco centíme-
tros.

(D) o número de linfonodos considerado adequado em
uma dissecção linfonodal está em torno de seis.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 24 anos, do sexo masculino,  apresentando
febre, sudorese e palpitações. Ao exame físico, a pressão
arterial encontra-se em 180/110 mmHg.

Que exame poderia auxiliar fortemente no seu diagnóstico?

(A) Dosagem de sódio urinário.

(B) Dosagem de serotonina urinária.

(C) Dosagem de metanefrina urinária.

(D) Dosagem de creatinina urinária.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

O  paciente  com a  manometria  esofagiana  apresentada
deve ser submetido a que tipo de conduta? 

(A) pHmetria de 24 horas.

(B) Cardiomiotomia.

(C) Confecção de válvula antirrefluxo.

(D) Introdução de medicação inibidora dos canais de cálcio.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ectasia ductal da mama

(A) pode estar associada a mastalgia não cíclica e micro-
calcificações.

(B) apresenta altas taxas de papiloma intraducto que lhe
é associado.

(C) representa fator de risco para mutação BRCA.

(D) tem como principal manifestação clínica a descarga
papilar volumosa, sanguinolenta, espontânea e uni-
ductal.

Leia a situação clínica a seguir para responder às ques-
tões 27 e 28.

Em um exame de ecografia das mamas, constata-se uma
imagem anecóica, circunscrita, com componente sólido e
ecogênico no seu interior, que não se modifica com a mu-
dança de decúbito.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Essa imagem classifica-se como BI-RADS:

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual deve ser a conduta terapêutica? 

(A) Conservadora, pois se trata, provavelmente, de cisto
espesso. 

(B) Conservadora, com controle clínico em seis meses.

(C) Avaliação citológica/histológica.

(D) Ressonância nuclear magnética.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente considerada de maior risco para desenvol-
ver câncer de mama deve receber atenção diferenciada
para diagnóstico precoce se  apresentar

(A) antecedente de fibroadenoma. 

(B) risco maior de 5% ao longo da vida, baseado em mo-
delos como CLAUS, BRCAPRO e TYRER CUZIK, que
utilizam variáveis da história familiar.  

(C) risco de Gail maior ou igual a 1,7% de desenvolver
câncer de mama em cinco anos.

(D) antecedente de mastite crônica.

pré_requisito_cirurgia_geral_ginecologia_obstetrícia_UFG
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  de  42  anos  com  antecedente de  câncer  de
mama diagnosticado  aos  40  anos,  em hormonoterapia
com tamoxifeno e queixa de fogacho.

A opção terapêutica mais segura é: 

(A) venlafaxina.

(B) bupropiona.

(C) fluoxetina.

(D) sertralina.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para paciente gestante, com câncer de mama, 

(A) é contraindicado o tratamento quimioterápico neoad-
juvante. 

(B) está contraindicada uma nova gestação. 

(C) pode ser realizada biópsia do linfonodo sentinela. 

(D) tem a quadrantectomia como primeira opção cirúrgi-
ca, independente da idade gestacional. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
32 e 33.

Paciente de 52 anos com mamografia prévia normal  e
exame atual conforme imagem a seguir.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se a lesão for palpável ao exame físico da mama esquer-
da, em qual quadrante ela será identificada?

(A) Quadrante superior e lateral. 

(B) Quadrante inferior e lateral. 

(C) Quadrante superior e interno.

(D) Quadrante inferior e interno. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nessa condição, a conduta deverá ser

(A) conservadora, se a ecografia descrever imagem hi-
poecoica com aspecto ecográfico de benignidade.

(B) avaliação citológica ou histológica, mesmo com ima-
gem hipoecoica e aspecto ecográfico de benignida-
de.

(C) mamografia em seis meses, uma vez que se trata de
BI-RADS 3.

(D) mamografia em um ano, por se tratar de BI-RADS 2. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 54 anos, submetida a mamografia de rastre-
amento e posteriormente à ultrassonografia. Foram iden-
tificadas as seguintes imagens:

Segundo  as  imagens  apresentadas,  a  classificação  BI-
RADS é:

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4A.

(D) 4B. 
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UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2019

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mastalgia é uma queixa frequente na população feminina
e possui como opção terapêutica:

(A) ácido gamalinolêico ou tamoxifeno. 

(B) ácido gamalinolêico ou raloxifeno. 

(C) anti-inflamatório ou raloxifeno.

(D) androgênio ou tamoxifeno. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ginecomastia  é  o  crescimento  da  glândula  mamária
masculina decorrente da ramificação secundária dos duc-
tos  e  proliferação  do  estroma  fibroelástico  e  tem como
propedêutica diagnóstica a avaliação laboratorial de 

(A) creatinina, TSH e estrogênio. 

(B) TGO, TGP e CA 153. 

(C) creatinina, TSH e testosterona. 

(D) TGO,TGP e PSA.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tumores mamários ocorrem pela instabilidade genômi-
ca, originando danos em genes responsáveis por comple-
xos mecanismos celulares que preservam a integridade
genômica.  Existem  vários  genes  que  estão  envolvidos
nesse processo, como:

(A) BRCA 1, BRCA 2 eTP 53, responsáveis por 30% de
todos os casos de câncer de mama.

(B) BRCA 1 e CHEK-2, com alta prevalência na popula-
ção do Sul do Brasil. 

(C) BRCA 1, BRCA 2 e PARP, que são genes supresso-
res mutados.

(D) BRCA1 e BRCA 2, sendo a mutação do BRCA 2 a
que  apresenta  maior  associação  com  câncer  de
mama em homens.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A relação entre  contraceptivo hormonal  (CH) e risco de
desenvolvimento de câncer de mama 

(A) permanece incerta,  uma vez que os estudos apre-
sentam resultados diferentes. 

(B) está bem estabelecida pela  literatura mundial  e os
CH apresentam contraindicação absoluta  para  mu-
lheres com história familiar de câncer de mama. 

(C) está bem estabelecida para o DIU com levonorges-
trel, mas não foi demonstrada com os CH orais.   

(D) está restrita às mulheres com mutação genética. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  fibroadenoma  é  o  tumor  benigno  mais  frequente  na
glândula mamária. Esse tumor 

(A) tem como origem o tecido epitelial diferentemente do
tumor filoide, que é de origem epitelial e mesenqui-
mal. 

(B) apresenta menor risco de malignidade na mulher não
usuária de contraceptivo hormonal. 

(C) pode coexistir com um carcinoma, embora essa as-
sociação seja pouco frequente.

(D) possui maior risco de malignidade, quando a apre-
sentação é bilateral.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mamografia constitui o principal instrumento de rastrea-
mento do câncer de mama,

(A) sendo recomendado o primeiro exame aos 35 anos,
como  exame  de  base,  e,  posteriormente,  aos  40
anos, anualmente. 

(B) devendo ser associada à ecografia, uma vez que  fo-
ram demonstrados benefícios nos grandes Trials. 

(C) sendo responsável pela redução de morte por esse
tumor, cuja taxa é em torno de 20%.

(D) devendo ser  associada à ressonância,  nas mamas
densas, como estratégia para aumentar a sensibilida-
de na identificação de  microcalcificações. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ressonância nuclear magnética das mamas 

(A) é recomendada em paciente com mutação de BRCA
e carcinoma oculto. 

(B) apresenta alta sensibilidade e especifidade no diag-
nóstico do  câncer de mama. 

(C) reduz o índice de mastectomia por definir com maior
precisão a extensão da doença.

(D) deve ser realizada, no máximo, até o quinto dia após
o fluxo menstrual. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista do desenvolvimento mamário, segundo
Tanner, na fase

(A) II, ocorre a elevação da papila sem tecido glandular
palpável. 

(B) III, o contorno da mama e a papila permanecem no
mesmo plano. 

(C) IV, ocorre alargamento da aréola, porém sem altera-
ção da pigmentação da papila.

(D) V, ocorre projeção da aréola e da papila. 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cisto simples da mama

(A) é classificado no exame de ecografia como BI-RADS
2. 

(B) tem menor incidência na paciente na pré-menopau-
sa. 

(C) é fator de risco para câncer de mama.

(D) deve ser aspirado, quando apresentar diâmetro maior
que 1 cm.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O linfonodo sentinela  representa  um grande avanço  no
tratamento cirúrgico do câncer de mama.  Esse procedi-
mento

(A) é contraindicado no primeiro trimestre de gestação. 

(B) tem contraindicação nas pacientes que serão subme-
tidas a mastectomia. 

(C) pode ser indicado em pacientes que foram submeti-
das a quimioterapia neoadjuvante.

(D) reduz para a metade a frequência de linfedema de
membro superior.

Analise a imagem a seguir para responder às questões 45
e 46.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Essa lesão classifica-se como BI-RADS:

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4A.

(D) 4B.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nesse caso, qual conduta deve ser adotada? 

(A) Punção aspirativa por agulha fina. 

(B) Punção por agulha grossa. 

(C) Mamografia em seis meses.

(D) Mamografia anual. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mastite pode ter apresentação na forma aguda ou crôni-
ca. A mastite

(A) aguda é causada por Staphycoccus aureus em apro-
ximadamente 50% dos casos. 

(B) lactacional apresenta alta frequência de associação
de bactérias e fungos. 

(C) por fungos está comumente associada a flebite su-
perficial.

(D) crônica,  associada  ao  abscesso  retroareolar,  é  a
apresentação mais comum da tuberculose mamária.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No climatério, a terapia hormonal

(A) pode ser  usada com segurança  em paciente  após
tratamento de câncer de mama, desde que em bai-
xas doses. 

(B) deve ser associada com androgênios em baixas do-
ses, para reduzir o risco de câncer de mama. 

(C) pode ser usada, com segurança, quando administra-
do estrogênio puro, conforme demonstrado no  Estu-
do WHI.

(D) tem como  melhor  opção  a  tibolona,  uma  vez  que
essa droga não tem ação sobre o tecido mamário. 
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▬ 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  prolife-
ração pelo Ki-67, além do Her2/neu/cerb B2. No caso do
Her2/neu/cerb B2, qual resultado indica a necessidade de
teste molecular (hibridização in situ) para definição do sta-
tus do marcador e da indicação terapêutica?

(A) 1+.

(B) 2+.

(C) 3+.

(D) negativo.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração fibrocística da mama

(A) é a neoplasia benigna mais comum do órgão.

(B) ocorre com maior frequência dos 40 aos 60 anos de
idade. 

(C) está associada a achados clínicos e mamográficos
suspeitos. 

(D) está associada  a  risco  elevado  para  câncer  de
mama. 
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