
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

MASTOLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
 
21. Em relação ao tumor filoide, é CORRETO afirmar que 

 

(A) possui falta etária de acometimento igual ao do fibroadenoma. 

(B) apresenta recidivas frequentes. 

(C) tem potencial de malignidade igual ao do fibroadenoma. 

(D) tem geralmente crescimento lento. 

(E) geralmente não ultrapassa 4 cm de diâmetro. 

 

22. Em relação à Doença de Paget da mama, é CORRETO afirmar que 

 

(A) é uma patologia frequente da mama. 

(B) ocorre mais frequentemente em mulheres na pré-menopausa. 

(C) a maioria apresenta carcinoma subjacente. 

(D) é geralmente bilateral. 

(E) a presença de massa palpável associada é fator de melhor prognóstico. 

 

23. O câncer de mama na gravidez é definido CORRETAMENTE como aquele que ocorre 

 

(A) na gravidez, no período da lactação ou em até 12 meses após a data do nascimento do neonato. 

(B) na gravidez e no período de lactação. 

(C) em qualquer fase da gravidez. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(D) na gravidez, diagnosticado a partir do segundo trimestre. 

(E) na gravidez, diagnosticado nos dois primeiros trimestres. 

 

24. Sobre o câncer de mama masculino, é INCORRETO afirmar que 

 

(A) em estádios similares, apresenta prognostico semelhante ao do feminino. 

(B) apresenta, geralmente, receptores de estrogênio e progesterona positivos. 

(C) a maioria dos cânceres de mama masculinos relacionados a alterações genéticas tem mutações no gene 

BRCA 2. 

(D) é diagnosticado geralmente em estádios similares ao feminino. 

(E) pacientes que sofreram irradiação torácica prévia apresentam um risco mais elevado para o câncer de 

mama masculino. 

 

25. O câncer de mama multifocal é a presença de 

 

(A) um foco tumoral em um quadrante e outro na axila. 

(B) um foco tumoral em um quadrante e outro na fossa clavicular. 

(C) dois ou mais focos tumorais em quadrantes diferentes. 

(D) dois ou mais focos tumorais em mamas diferentes. 

(E) dois ou mais focos tumorais no mesmo quadrante. 

 
26. A síndrome de Li-Fraumeni aumenta o risco de câncer de mama por uma mutação no gene 

 

(A) BRCA1. 

(B) BRCA2. 

(C) PTEN. 

(D) P53. 

(E) LF1. 

 

27. A síndrome de Cowden eleva o risco de câncer de mama por uma mutação no gene 

 

(A) PTEN. 

(B) CW. 

(C) P53. 

(D) BRCA1. 

(E) BRCA2. 

 

28. São elementos integrantes no cálculo do índice de Gail, EXCETO: 

 

(A) raça. 

(B) idade da primeira menstruação. 

(C) idade da menopausa. 

(D) número de biopsias de mama prévias (positivas ou negativas). 

(E) parentes de primeiro grau com câncer de mama. 

 

29. A formação de uma rede de cordões palpáveis sob a pele axilar observada com o ombro em abdução máxima, 

percebida duas a três semanas após a dissecção axilar é chamada de 

 

(A) Síndrome Web. 

(B) Síndrome da escápula alada. 

(C) Síndrome do grande dorsal. 

(D) Síndrome de Wolfgan. 

(E) Síndrome Ammel. 
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30. O esquema CMF de quimioterapia para câncer de mama é constituído por 
 

(A) cisplatina, metotrexate e 5-fluoracil. 

(B) capecitabina, meropenen e furantoina. 

(C) capecitabina, melofaxan e 5-fluoracil. 

(D) ciclofosfamida, metrovirax e 5-fluoracil. 

(E) ciclofosfamida, metotrexate e 5-fluoracil. 

 

31. Constituem tumores de mama do subtipo molecular basaloide aqueles que apresentam: 
 

(A) RE + e/ou RP +, HER2 - e Ki-67 < 14% 

(B) RE + e/ou RP +, HER2 - e Ki-67 ≥ 14% 

(C) RE -, RP - e HER2 + 

(D) RE -, RP -, HER2 -, CK5 + e/ou EGFR + 

(E) RE -, RP -, HER2 -, CK5 + e EGFR - 

 

32. Os inibidores da aromatase do tipo 1, utilizados no tratamento hormonal do câncer de mama, são caracterizados 

por serem 
 

(A) análogos esteroidais da androstenediona que se ligam no mesmo sítio da molécula de aromatase de 

maneira irreversível. 

(B) análogos não esteroidais da androstenediona que se ligam no mesmo sítio da molécula de aromatase de 

maneira irreversível. 

(C) análogos esteroidais da androstenediona que se ligam no mesmo sitio da molécula de aromatase de 

maneira reversível. 

(D) análogos não esteroidais da androstenediona que se ligam no mesmo sítio da molécula de aromatase de 

maneira reversível. 

(E) análogos esteroidais da androstenediona que se ligam no mesmo sitio da molécula de aromatase de 

maneira reversível ou irreversível, dependendo do tipo histológico tumoral. 

 

33. O trastuzumabe é um anticorpo monoclonal utilizado no tratamento do câncer de mama tendo como alvo  
 

(A) os receptores  de estrógenos. 

(B) os receptores de progesterona. 

(C) os receptores do IGF-1. 

(D) os receptores do TNF. 

(E) os receptores do HER2. 

 

34. A escápula alada, complicação que pode ocorrer após mastectomia radical, é decorrente de lesão 
 

(A) no nervo do grande dorsal. 

(B) no nervo axilar posterior. 

(C) no nervo torácico longo. 

(D) no nervo umeral lateral. 

(E) no nervo peitoral menor. 

 

35. A síndrome da mama fantasma é caracterizada por 
 

(A) sensação de ausência da mama após cirurgia conservadora e engloba tanto as sensações não dolorosas 

quanto as dolorosas. 

(B) sensação de persistência da mama após sua retirada e engloba tanto as sensações não dolorosas quanto 

as dolorosas. 

(C) sensação de persistência da mama após sua retirada e engloba apenas sensações dolorosas. 

(D) sensação de parestesia mamária após colocação de prótese. 

(E) sensação de analgesia mamária após processo infeccioso.  
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36. Sobre a doença de Mondor da mama, é CORRETO afirmar que 

 

(A) caracteriza-se pela tromboflebite das veias profundas da mama. 

(B) acomete mais homens que mulheres. 

(C) sua associação com o câncer de mama é frequente. 

(D) não requer antibióticos em seu tratamento geralmente.  

(E) o diagnóstico de certeza é dado com a biopsia guiado por mamografia estereotáxica. 

 

37. Dentre as anomalias do desenvolvimento mamário, a simastia consiste  
 

(A) na confluência medial das mamas unidas por uma ponte de tecido na linha média. 

(B) no desenvolvimento incompleto da mama, podendo ser uni ou bilateral. 

(C) na ausência adquirida ou congênita da mama, com presença do complexo areolomamilar. 

(D) na presença de tecido mamário e ausência do complexo areolomamilar. 

(E) na presença de mais de duas glândulas mamárias fora da linha láctea.  

 

38. NÃO constitui indicação da ultrassonografia mamária: 
 

(A) Diferenciação entre lesões sólidas e císticas. 

(B) Complementação de mamografia. 

(C) Avaliação de mastalgia cíclica. 

(D) Detecção de lesões intracísticas. 

(E) Punção e demarcação pré-operatórias de lesões impalpáveis. 

 

39. Em relação ao abscesso subareolar recidivante, é CORRETO afirmar que  
 

(A) ocorrem geralmente no puerpério. 

(B) na maioria das vezes, manifestam-se na periferia da mama. 

(C) alcoólatras têm menor risco de desenvolverem. 

(D) a grande maioria de portadores é tabagista. 

(E) o uso de anti-inflamatórios geralmente leva à cura clínica. 

 

40. Em relação ao fibroadenoma, é INCORRETO afirma que 
 

(A) geralmente não ultrapassa 4 cm de diâmetro. 

(B) na maioria das vezes, é assintomático. 

(C) são raramente associados ao câncer de mama. 

(D) a faixa etária mais acometida é na segunda e terceira década de vida. 

(E) são geralmente circunscritos, com diâmetro vertical maior que o horizontal na imagem ultrassonográfica. 

 

41. NÃO constitui fator de risco para o câncer de mama: 
 

(A) lactação.  

(B) uso de terapia hormonal. 

(C) mamas densas. 

(D) nuliparidade. 

(E) exposição a radiação ionizante na infância. 

 

42. É característica do carcinoma lobular in situ da mama: 
 

(A) Alta incidência. 

(B) Costuma ser palpável. 

(C) Geralmente é mamograficamente detectável. 

(D) Ocorre geralmente em mulheres na pré-menopausa. 

(E) Tendência a serem unifocais. 

 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Mastologista 

10 | P á g i n a  

 

43. Em relação aos marcadores tumorais no câncer de mama, a correlação CORRETA é: 

 

(A) Receptores de estrógenos positivo, pior prognóstico. 

(B) Receptores de progesterona negativo, melhor prognóstico. 

(C) Bcl-2 hiperexpresso, melhor prognóstico. 

(D) Ki-67 positivo < 14%, pior prognóstico. 

(E) EGFR hiperexpresso, melhor prognóstico. 

 

44. O estadiamento CORRETO de um tumor maligno da mama com diâmetro de 6 cm, axilas clinicamente negativas 

e nenhuma sinal de metástases a distância é: 

 

(A) I 

(B) IIa 

(C) IIb 

(D) IIIa 

(E) IIIb 

 

45. A modalidade de tratamento indissociável da cirurgia conservadora do câncer de mama é: 

 

(A) hormonioterapia. 

(B) quimioterapia. 

(C) radioterapia. 

(D) imunoterapia. 

(E) terapia gênica.  

 

46. Sobre o tamoxifeno, é CORRETO afirmar: 

 

(A) É antagonista na mama e antagonista no endométrio. 

(B) É antagonista na mama e agonista no endométrio. 

(C) É agonista na mama e agonista no endométrio. 

(D) É agonista na mama e antagonista no endométrio. 

(E) É inerte na mama e no endométrio. 

 

47. O estádio IV de Tanner para o desenvolvimento mamário corresponde a: 

 

(A) Maior crescimento da mama e da aréola, sendo que esta agora forma uma segunda saliência acima do 

contorno da mama. 

(B) Mamas com aspecto adulto. O contorno areolar novamente incorporado ao contorno da mama. 

(C) Maior aumento da mama e da aréola, mas sem separação de seus contornos. 

(D) Formação do broto mamário. 

(E) Mama infantil, com elevação somente da papila. 

 

48. É característica do fluxo mamilar patológico, EXCETO: 

 

(A) Unilateral. 

(B) Uniductal. 

(C) Sanguinolento. 

(D) Lácteo. 

(E) Não espontâneo. 
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49. Um dos diagnósticos diferenciais da mastalgia é a Sindrome de Tietze, que corresponde a: 

 

(A) Costocondrite das articulações costocondrais superiores. 

(B) Pericardite viral insidiosa. 

(C) Angina pecturis recidivante. 

(D) Gastrite enematosa do antro. 

(E) Artrose anquilosa do ombro. 

 

50. O principal agente etiológico da mastite puerperal é 

 

(A) Streptococcus pyogenes. 

(B) Streptococcus agalactiae. 

(C) Staphylococcus aureus. 

(D) Staphylococcus epidermidis. 

(E) Pseudomonas aeruginosa. 

 


