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Instruções Gerais
1 Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
2 Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.
3 A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.
4

Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
6 Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.
GABARITO
(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DEZEMBRO/2007

Nº DA CÉDULA DE
IDENTIDADE (RG)

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema

do Conhecimento

A valorização dos talentos na Era da Economia

. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e
a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.
TÍTULO
________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
Leia o tema.
Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
Dê um TÍTULO adequado ao texto.
Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por
omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da
Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato
limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras
ou marcas que a identifique.
A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a
redação.
O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência
textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em
Edital.

TEMA DA REDAÇÃO
É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.
Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.
Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva

Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm. Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:
A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento
3

Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

4.

Texto 1

a) População é o sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica somente é sujeito das
formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo
sujeito.

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)
atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

5.

Analise as afirmativas.
I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.
II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.
III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.
Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao
texto a seguir.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1.

Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

Texto 2
Ainda somos uma nação de chuteiras?

a)
b)
c)
d)
2.

aliatórias
aleatórias
alhiatórias
aleatórias

clivagem - estratos
clivajem extratos
clivajem estratos
clivagem estratos

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.
(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como um , celebrandose o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.
(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua
maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.
I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.
II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir
de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego
eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

3.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

A palavra destacada na última frase do texto é
a)
b)
c)
d)

uma preposição.
uma conjunção integrante.
um pronome relativo.
uma conjunção explicativa.

Adaptado de: M. J. Nercolini

Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>. Acessado em: 10 nov 2007.
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6.

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,
I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.
II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.
III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra
de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela
mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º
parágrafo) são acentuadas porque o u e i são
tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
7.

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.
b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.
c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.
d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

para jogar (1° parágrafo).
de iguais (1° parágrafo).
ao período (2° parágrafo).
da competição (2º parágrafo).

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

Muito se fala de crise.
Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
Meu irmão não se feriu.
Ela indignou-se com a falta de educação do
funcionário.

( ) As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
( ) Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
( ) É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
( ) Compreendi que o problema era para ________
resolver.

Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.
I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.
II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.
III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

1. si
2. eu
3. mim
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a I e a III.
Apenas a II e a III.
I, II e III.

1233
1232
3122
1323

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.
a)
b)
c)
d)

9.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.
a)
b)
c)
d)

8.

a)
b)
c)
d)

um advérbio.
uma conjunção.
um pronome relativo.
uma preposição.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.
b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para
ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.
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17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .
II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.
III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Texto 3
O futebol é muito maior do que a criação artística
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura
brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .
O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de
a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .
19. Considere as afirmações sobre o texto.
I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.
II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.
III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.
a) a
b) há
c) à
d) há

à
a
à
a

a)
b)
c)
d)

a
a
à
à

( ) Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
( ) Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
( ) O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
( ) Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).
2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).
3. que dispensa as demais (3° parágrafo).
Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?
Apenas no 1.
Apenas no 2.
Apenas no 3.
Apenas no 1 e 2.
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Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

16. Analise as expressões.

a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

6

VVVF
FVFV
V FFV
FFVV

Questões de 21 a 60
Especialidade

25. Considere as seguintes afirmações:
I. Na avaliação citológica, esfregaços com poucos
elementos celulares (abaixo de seis
agrupamentos), extremamente hemorrágicos,
com defeitos de fixação dificultam a interpretação
e comprometem o diagnóstico.
II. Tumores bem diferenciados que simulam doença
benigna e lesões benignas que exibem critérios
de malignidade são os mais apropriados para o
diagnóstico citológico.
III. A comunicação entre o clínico que coleta o
material e o examinador é decisiva na obtenção
dos melhores resultados diagnósticos.

21. A presença de um mamilo isolado na linha axilar
anterior é chamada de
a)
b)
c)
d)

Politelia.
Politelia areolar.
Polimastia.
Pseudomama.

22. Assinale a alternativa que descreve sinais
mamográficos mais sugestivos de malignidade.
a) Mama densa, com padrão fibroglandular difuso.
b) Mama lipossubstituída, com calcificações
microcalcificações regulares agrupadas em
quadrante supero-externo.
c) Nódulo arredondado, com calcificação
arredondada com centro radiotransparente em
quadrante infero-interno.
d) Nódulo espiculado, com estriações infiltrativas,
com densidade maior no centro do que na
periferia e padrão de crescimento invasivo.
23. Considere as seguintes
microcalcificações.

descrições

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

26. Mulher com 23 anos de idade, nuligesta, sem fatores
de risco conhecidos para câncer de mama, com
primeiro episódio de lesão mamária palpável, bem
delimitada, cuja punção aspirativa evidenciou lesão
cística, com conteúdo esverdeado e sem lesão
residual palpável, a conduta mais recomendada é

de

I. Vermiculares e curvilíneas
II. Puntiformes, regulares, bilaterais
III. Anulares ou em casca de ovo

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
mais adequada, listando as situações em ordem
crescente de risco para malignidade.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são verdadeiras.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

citologia do líquido aspirado.
ductografia.
exerése da região da lesão original.
mamografia.

27. A afecção mamária que se caracteriza pela presença
de cistos originados nos ductos terminais e
metaplasia apócrina do epitélio que reveste os ductos
mamários, assemelhando-se ao das glândulas
sudoríparas apócrinas normais é a

I, II e III.
I, III e II.
II, III e I.
III, II e I.

a)
b)
c)
d)

24. Em lesões não palpáveis de mama, a localização
pré-operatória com reparos metálicos é mais precisa
quando
a) as buchas são bastante largas, permitindo um
balanço da agulha determinando um bom
afastamento do ponto de entrada.
b) a lesão é composta por microcalcificações
agrupadas em localização não superior a 3 cm
de profundidade.
c) as mamas são muito densas ou muito volumosas
e lipossubstituídas.
d) lesões profundamente situadas em mamas muito
volumosas.

adenose esclerosante.
doença fibrocística.
hiperplasia epitelial.
hiperplasia fibroadenomatóide.

28. O evento fisiopatológico principal das alterações
funcionais benignas da mama é
a) a ação estrogênica persistente sobre o tecido
epitelial da mama, com alongamento e dilatação
dos ductos, com proliferação e retenção de sódio
e água.
b) a ação estrogênica persistente sobre o tecido
epitelial da mama, com proliferação de células
epiteliais que oblitera a luz dos ductos
intralobulares.
c) a ação progestogênica sobre o tecido glandular
da mama, ocasionando retração tecidual e
alteração estrutural da mama.
d) a fibrose intralobular com proliferação de
pequenos canalículos ou ácinos e o acúmulo de
secreções glandulares na região adjacente.
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29. Em relação à farmacoterapia das alterações
funcionais benignas da mama, assinale a alternativa
correta.

32. A síndrome de Tietze é caracterizada por quadro de
dor
a) cíclica, com exacerbação no período prémenstrual.
b) decorrente de dilatação ductal, espessamento
do material lipídico existente em seu interior e
inflamação periductal.
c) decorrente de compressão da raiz nervosa que
sai entre C6 e C7, com hiperssensibilidade dos
músculos peitorais, fraqueza do tríceps, pronador
longo, bíceps e deltóide.
d) que piora com a inspiração profunda, localizada
sobre uma ou mais articulações costocondrais,
por costocondrite.

a) A bromoergocriptina e a lisurida são drogas
antigonadotrópicas que reduzem a estimulação
hormonal no tecido mamário.
b) As vitaminas A1, B1, B6, C e E possuem
propriedades antifibróticas, mas sua efetividade
é questionável, sendo sugerido que são similares
a placebo.
c) O ácido gama-linolênico pode ser utilizado como
inibidor da prostaglandina E1, na dose de 240mg/
dia, por pelo menos quatro meses.
d) Os análogos de GnRh são as drogas de escolha
no tratamento da dor mamária particularmente
por seu baixo custo e ausência de efeitos
adversos.

33. Na mastite aguda lactacional não epidêmica, o
germe mais freqüentemente isolado é o

30. Em relação ao abscesso subareolar recorrente,
considere as seguintes afirmações:

a)
b)
c)
d)

I. Ocorre mais freqüentemente em mulheres entre
os 30 e 40 anos de idade.
II. A causa principal é a inversão da papila.
III. É duas vezes mais freqüente entre mulheres que
fumam do que na população em geral.
IV. A infecção é, geralmente, por germes anaeróbios
e gram-negativos.
V. O tratamento mais eficiente é a ressecção
cirúrgica dos ductos acometidos, do trajeto
fistuloso e do tecido inflamatório adjacente.

34. O tratamento de escolha para a mastite aguda não
epidêmica é
a) Amoxicilina 500 mg, via oral, de 8 em 8 horas,
durante 7 dias.
b) Cefalexina 500 mg, via oral, de 6 em 6 horas,
durante sete a dez dias.
c) Estearato de Eritromicina 500 mg, via oral, de 6
em 6 horas, durante 15 dias.
d) Metronidazol 250 mg, via oral, de 8 em 8 horas,
durante sete dias.

Assinale a alternativa correta.
a) São verdadeiras todas as afirmações.
b) São verdadeiras apenas as afirmações I, II, IV e
V.
c) São verdadeiras apenas as afirmações I, III, IV e
V.
d) São verdadeiras apenas as afirmações II, III, IV
e V.

35. Em relação às mastites tuberculosas, a
apresentação mais comum, que exibe caseação e
formação de abscesso crônico com ou sem
fistulização, fixo à pele é a do tipo
a)
b)
c)
d)

31. O fibroadenoma mamário se apresenta
microscopicamente como uma lesão com

Disseminada.
Esclerosante.
Nodular.
Miliar aguda.

36. Após confirmado o diagnóstico de mastite
tuberculosa pela biópsia e confirmação da presença
do BAAR, inicia-se o tratamento com o esquema:

a) ductos dilatados com material eosinófilo granular
em seu interior e tecido conjuntivo periductal
denso.
b) intensa proliferação do estroma e de células
mioepiteliais, que separam as estruturas acinares
e ductais em cordões celulares delgados.
c) núcleo central fibroso, tendo como circunjacentes
variados tipos de hiperplasia (desde adenose até
papilomatose intraductal).
d) proliferação benigna e localizada do estroma e
ductos mamários, com dois componentes
histológicos bem distintos: o epitelial, constituído
de estruturas com epitélio do tipo ductal, e o
componente estromal, com abundante tecido
fibroso frouxo em volta do componente epitelial.
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Serratia sp.
Staphylococcus aureus.
Pseudomonas aeruginosa.
Streptococcus do grupo B.

a) Estreptomicina, pirazinamida, etambutol e
etionamida por três meses, seguido por
etambutol e etionamida por nove meses
(3SZEEt/9EEt);
b) Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por dois
meses, seguido por rifampicina e isoniazida por
quatro meses (2RHZ / 4RH);
c) Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por dois
meses, seguido por rifampicina e isoniazida por
sete meses (2 RHZ/7RH);
d) Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e
etambutol por dois meses, seguido por
rifampicina, isoniazida e etambutol por quatro
meses (2RHZE/4RHE).
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37. A observação de fluxo papilar em crianças recémnascidas

42. São fatores de risco para o desenvolvimento
de câncer de mama, exceto

a) deve ser tratada com bromoergocriptina na dose
de 5 mg ao dia.
b) é indicação de dosagens hormonais séricas e
tomografia computadorizada do crânio.
c) pode estar relacionada ao uso de drogas ilícitas
pela mãe durante a gestação.
d) se deve ao forte estímulo estrogênico no nível
transplacentário, desaparecendo nos primeiros
três meses de vida.

a) história de câncer de mama em familiares de
primeiro grau (mãe, irmã e filha).
b) história pessoal de câncer de mama.
c) hiperplasias epiteliais atípicas.
d) multiparidade.
As próximas quatro questões utilizarão, como
referência, o caso clínico descrito a seguir:
Paciente com 41 anos de idade, assintomática,
realizou mamografia de rastreamento que identificou
grupo de microcalcificações agrupadas, densidade
mamária assimétrica e discreta distorção
parenquimatosa, em quadrante supero-externo da
mama direita. Existem calcificações pleomórficas,
dispersas, não agrupadas em outros quadrantes da
mama direita. Realizada biópsia guiada por marcação
pré-cirúrgica, na região das calcificações agrupadas.
O exame anatomopatológico revelou tratar-se de
carcinoma ductal in situ do tipo comedocarcinoma.
As dimensões do tumor são de 45 mm, a distância
do tumor à margem é de 0, 7 mm e a classificação
patológica é de baixo grau nuclear com necrose.

38. Assinale a alternativa que apresenta o derrame
papilar com as características mais suspeitas de
doença maligna.
a) Monorificial, bilateral, provocado e seroso.
b) Monorificial, unilateral, espontâneo e
hemorrágico.
c) Multiorificial, bilateral, provocado e multicolor.
d) Multiorificial, unilateral, provocado e esverdeado.
39. Em paciente do sexo masculino, com 43 anos de
idade, IMC= 22 kg/m2, identifica-se aumento de
volume das mamas, bilateralmente, acompanhado
de desconforto e dor. Ao exame, são identificados,
nas regiões mamárias, nódulos de forma discóide,
com crescimento concêntrico em relação à papila,
de consistência elástica, bordos e superfície lisa,
não fixos aos planos profundos. A mamografia
confirma ginecomastia e não há alterações
hormonais ou outras causas identificáveis. A
conduta mais adequada é
a)
b)
c)
d)

43. Segundo o índice prognóstico de Van Nuys, o escore
é de
a)
b)
c)
d)

mastectomia com linfadenectomia axilar.
observação e orientação.
ressecção cirúrgica via periareolar ou transpapilar.
tratamento clínico com citrato de clomifeno ou
danazol.

44. Com o escore assinalado na questão anterior, a
recomendação é de que o tratamento seja
a)
b)
c)
d)

40. Estão relacionadas às alterações hormonais que
podem causar ginecomastia em homens todas as
situações clínicas a seguir, exceto uma delas.
Assinale-a.
a)
b)
c)
d)

9
8
6
3

Conservador.
Ampliação de margens seguida por radioterapia.
Mastectomia.
Radioterapia pós-operatória exclusiva.

45. Caso o tamanho do mesmo tumor fosse de 10mm,
a distância do tumor à margem fosse de 15 mm, e
a classificação patológica fosse de baixo grau
nuclear sem necrose, o escore de Van Nuys seria
de

Escorbuto.
Hipertireoidismo.
Tumores dos testículos.
Tumores da supra-renal.

a)
b)
c)
d)

41. Em relação ao câncer de mama em homem, são
verdadeiras todas as afirmações a seguir, exceto
a) em homens com síndrome de klinefelter, pode
ocorrer câncer de origem lobular.
b) o tratamento radioterápico adjuvante e o
quimioterápico seguem as mesmas indicações
que na mulher.
c) os receptores hormonais raramente estão
expressos e explicam o pior prognóstico dessa
doença em homens do que nas mulheres.
d) somente 1% dos casos de câncer de mama
ocorrem em homens.

9
8
6
3

46. Considerando o escore assinalado na questão
anterior, o tratamento recomendado é
a)
b)
c)
d)

9

conservador.
ampliação de margens seguida por radioterapia.
mastectomia.
radioterapia pós-operatória exclusiva.
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47. A cirurgia oncológica para o tratamento do câncer
de mama em que, na linfadenectomia axilar, são
preservados os músculos grande e pequeno peitorais
é denominada técnica de
a)
b)
c)
d)

52. É(são) fator(es) prognóstico(s) isolado(s) de maior
importância no câncer de mama:
a)
b)
c)
d)

Halstead.
Wertheim.
Madden.
Patey.

53. Em relação à pesquisa do linfonodo sentinela,
assinale a alternativa correta.

48. São condições fundamentais para a cirurgia
conservadora da mama no câncer de mama.

a) Apresenta maior utilidade em pacientes que já
possuem indicação de quimioterapia adjuvante.
b) É fundamental em pacientes que apresentam
adenopatias múltiplas em axila.
c) Sua validade está diretamente relacionada à
experiência do patologista e à qualidade da
análise histopatológica.
d) Tem papel importante na avaliação de pacientes
com mamoplastia prévia.

a) Acesso periareolar à lesão, possibilidade de
ressecção oncológica e adequado resultado
estético.
b) Localização retroareolar, comprometimento da
pele adjacente e metástases supraclaviculares
ipsilaterais.
c) Mama previamente irradiada, possibilidade de
resultado estético adequado e disponibilidade de
quimioterapia adjuvante.
d) Ressecabilidade da lesão com margens
oncológicas, possibilidade de resultado estético
adequado e disponibilidade de radioterapia
adjuvante.

54. Em relação ao carcinoma inflamatório, considere
as seguintes afirmações:
I. Pelo comprometimento extenso da pele, é
considerado como doença sistêmica em estádio
IV.
II. O tratamento inicial é basicamente
quimioterápico.
III. Apresenta mortalidade próxima a 90% no
primeiro ano, quando não tratado.
IV. A quimioterapia neoadjuvante deverá conter
antraciclinas, como a doxorrubicina.

49. Paciente com câncer de mama com 3 cm no maior
diâmetro, sem comprometimento de pele, sem
evidências de metástases em linfonodos axilares e
sem evidência de metástases à distância. Essa
situação clínica é estadiada como
a)
b)
c)
d)

Estádio IIA.
Estádio IIB.
Estádio IIIA.
Estádio IIIB.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

50. No caso de o câncer de mama ter 3 cm no maior
diâmetro, mas apresentar ulceração da pele da
mama, sem metástases axilares ou à distância, é
classificado como
a)
b)
c)
d)

Estádio IIB.
Estádio IIIA.
Estádio IIIB.
Estádio IV.

a) A quimioterapia adjuvante pode ser realizada em
qualquer fase da gestação, sem risco para o feto.
b) Havendo necessidade de tratamento sistêmico,
a amamentação deverá ser suspensa.
c) No primeiro trimestre, a terapia de escolha é o
tratamento conservador, com preservação da
mama e da gestação.
d) O tamoxifeno é de uso seguro a partir do terceiro
trimestre.

Estádio I.
Estádio IIA.
Estádio IIIA.
Estádio IV.
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São verdadeiras todas as afirmações.
Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras.

55. Em relação aos casos de câncer de mama
diagnosticados durante a gravidez, assinale a
alternativa correta.

51. Paciente com câncer de mama em quadrante
supero-interno, com 2,5 cm no maior diâmetro, sem
comprometimento de pele da mama, com
metástases em linfonodos supraclaviculares
ipsilaterais e sem evidências de metástases
pulmonares, cerebrais, ósseas ou hepáticas, o
estadiamento clínico é
a)
b)
c)
d)

Comprometimento axilar.
Grau histológico.
Receptores estrogênicos e de progesterona.
Tamanho tumoral.
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56. Em relação ao tumor filodes, todas as afirmações
a seguir são verdadeiras, exceto uma delas.
Assinale-a.

60. Considere os seguintes grupos de pacientes.
I. Fumantes acima de 40 cigarros por dia.
II. Portadoras de doenças crônico-degenerativas
(diabetes, doença vascular periférica, hipertensão
arterial de difícil controle, dislipidemias etc.).
III. Portadoras de múltiplas cicatrizes abdominais,
principalmente as submetidas à abdominoplastia
ou colecistectomia com incisão subcostal.

a) A linfadenectomia axilar está indicada em
tumores maiores do que 4 cm.
b) Não existe indicação para radioterapia,
hormonioterapia adjuvante ou castração em
tumores primários e/ou recidiva.
c) Nenhum achado mamográfico permite a
diferenciação entre tumor filodes maligno e
benigno.
d) Os aspectos mamográficos e ultrassonográficos
costumam ser muito semelhantes aos do
fibroadenoma.

Assinale a alternativa que contém os grupos
desfavoráveis à indicação de reconstrução com
retalhos miocutâneos ou dermomusculates de reto
anterior do abdome.
a)
b)
c)
d)

57. Em relação aos sarcomas de mama, considere as
seguintes afirmações.

Todos os grupos são desfavoráveis.
Apenas os grupos I e II são desfavoráveis.
Apenas os grupos I e III são desfavoráveis.
Apenas os grupos II e III são desfavoráveis.

I. O aspecto mamográfico dos sarcomas é
semelhante ao dos tumores benignos, ou seja,
podem apresentar contornos bem delineados,
com aparências de cistos, fibroadenomas ou
papilomas.
II. A retração da pele é muito comum nos sarcomas,
a exemplo dos carcinomas.
III. O esvaziamento axilar só está indicado nos
casos em que houver sinais de compressão.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são verdadeiras.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

58. Paciente com doença de Paget, multifocal, com
maior tumor invasor medindo 3,5 cm, de tipo
indiferenciado e com componente intraductal
extenso. A conduta mais apropriada é
a) Mastectomia radical modificada.
b) Mastectomia simples.
c) Quadrantectomia central com linfadenectomia
axilar e radioterapia adjuvante.
d) Quadrantectomia central sem linfadenectomia
axilar e radioterapia adjuvante.
59. No seguimento oncológico de pacientes após o
tratamento do câncer de mama, é correto afirmar
que
a) a cintilografia óssea anual tem alta
especificidade para identificar metástases
ósseas e possibilitar a instituição de terapia
sistêmica de resgate.
b) deve-se realizar mamografias em intervalos
semestrais por cinco anos.
c) estão indicadas as dosagens anuais de fosfatase
alcalina para rastrear possíveis metástases
hepáticas.
d) não há modificação significativa dos indicadores
de sobrevida global com o seguimento.
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