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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
Considerando os fatores de risco para câncer de mama, é 
correto afirmar: 
 
A) Não há relação entre alterações fibrocísticas da mama sem 

proliferação e câncer de mama. 
B) Mulheres com história pessoal de câncer de endométrio ou 

de ovário têm um risco aumentado em duas vezes de 
câncer de mama sobre as mulheres sem este antecedente. 

C)  No câncer de mama hereditário o BRCA1 é um gene 
autossômico com alta penetração localizado no 
cromossomo 17(17q21) 

D) Os genes BRCA2 e BRCA1 codificam para proteínas cujo 
papel fundamental é reparar o DNA. 

E) Mulheres que herdam uma única cópia com mutação de 
ambos BRCA1 e BRCA2 tem um risco significativo 
menor de câncer de mama.         

 
 
 

A mamografia é um dos exames mais utilizados para auxiliar 
no diagnóstico de tumores mamários  em fase pré-clinica. É 
correto afirmar : 
 
A) A densidade da mama não interfere na percepção dos  

nódulos mamários. 
B) A densidade assimétrica é considerada suspeita de 

malignidade bastando ser encontrada em uma das  
incidências mamográficas. 

C) O padrão de distribuição das calcificações malignas 
independe de sua localização no sistema ducto-lobular. 

D) Cicatriz radial e adenose esclerosante apresentam 
calcificações arredondadas homogêneas em toda sua 
extensão.  

E) A ampliação e compressão seletiva das áreas de densidade 
assimétrica é importante para verificar a existência de 
massas ou distorções da arquitetura obscurecidas pela 
densidade da mama. 
 
 
 

Considerando o carcinoma ductal in situ (CDIS) de padrão 
comedo e não comedo, é correto afirmar: 

 
A) O padrão comedo  apresenta melhor prognóstico.  
B) As mitoses são mais freqüentes no padrão não comedo que 

no padrão comedo. 
C)  O CDIS tipo comedo e não comedo nunca está associado 

ao carcinoma lobular dentro da mesma mama, devido ao 
pior prognóstico do tipo histológico ductal. 

D) As lesões de padrão comedo do CDIS apresentam super 
expressão de c-erbB-2, receptores estrogênicos negativos 
em 80% dos achados. 

E) Baixo risco de recorrência local. 
 

 
 
 

O processo inflamatório da mama durante a amamentação é 
uma condição que ocorre em cerca de 10% das mulheres que 
amamentam. Sobre a mastite puerperal, é correto afirmar: 
 
A) Há necessidade de interromper a amamentação 

imediatamente. 
B) As bactérias secretadas com o leite são patógenas para o 

neonato. 
C) Como em toda forma de mastite a mamografia apresenta 

um quadro inespecífico de edema do parênquima e 
tecido cutâneo indistinguível de uma mastite 
carcinomatosa. 

D) O tratamento da mastite puerperal é cirúrgico 
independente da fase do processo inflamatório. 

E) A palpação da área acometida apresenta endurecimento 
com plastão, contornos pouco nítidos e raramente 
dolorosa.  

 
 
 
O retalho músculo-cutâneo transverso do reto abdominal 
tornou-se importante técnica de reconstrução mamaria tanto 
imediata quanto tardia. Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Peso corpóreo superior a 25% do ideal, tabagismo e 
diabetes mellitus são fatores de risco que aumentam as 
chances de complicações. 

B) Mulheres nulíparas e que desejam engravidar constituem 
uma contra-indicação relativa. 

C) A reconstrução mamaria com TRAM é contra-indicada 
pós-tratamento radioterápico, devido a radiodermite e a 
necrose cutânea da área receptora. 

D) A dermolipectomia abdominal estética prévia é contra-
indicação absoluta para o uso do TRAM. 

E) O retalho monopediculado poderá ser homolateral ou 
contra-lateral em relação à mama a ser construída. 

 
 
 
O emprego da ressonância magnética da mama vem cada vez 
mais auxiliar no estudo das lesões mamarias malignas. 
Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) O estudo dinâmico na RM apresenta uma alta 
sensibilidade  no diagnóstico diferencial nas lesões 
mamarias proliferativas.  

B) O estudo dinâmico na RM apresenta uma maior 
especificidade no diagnóstico diferencial nas lesões 
mamarias proliferativas. 

C) A RM é altamente confiável na exclusão da malignidade 
nos casos com ausência de reforço ou na ausência de 
microcalcificações. 

D) Nas áreas  em que o reforço está presente é importante a 
correlação com mamografia e ultrassonografia mamaria. 

E) Indicada no controle de pacientes com implantes  
mamário de silicone depois de mastectomias ou cirurgias 
estéticas. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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A Pesquisa (Biópsia) de linfonodo sentinela poderá ser 
indicada no caso de: 
 
A) Axila clinicamente comprometida. 
B) Carcinoma inflamatório da mama. 
C) Carcinoma ductal in situ na presença de 

microcalcificações difusas. 
D) Cirurgia axilar previa. 
E) Pós Quimioterapia Neo-Adjuvante. 

 
 
 

O exame do perfil imunohistoquímico dos carcinomas fornece 
informações importantes prognósticas e preditivas aos 
tratamentos sistêmicos.  Qual a alternativa incorreta? 
 
A) Os receptores de estrógeno e progesterona são 

considerados tanto fatores prognósticos como preditivos. 
B) O receptor estrogênico relaciona-se com o crescimento 

tumoral. 
C) Tumores RE+ são frequentemente encontrados em 

mulheres de idade mais avançada e histologicamente 
classificados como bem diferenciados. 

D) O RE é preditivo de intervalo livre de doença quando 
positivo. 

E) O RE é preditor do padrão de recorrência e do potencial de 
metastização tumoral. 

  
 
 
O Erb-2 codifica uma glicoproteina com atividade intrínsica 
tirosina quinase homóloga ao receptor de crescimento 
epidérmico. Identifique a alternativa incorreta. 
 
A) A amplificação do gene erb-2 é o melhor mecanismo 

caracterizado como de crescimento de câncer de mama 
hormônio independente. 

B) Superexpresso no carcinoma ductal in situ do tipo comedo 
em 70%. 

C) Localizado no cromossomo 17p21  
D) A imunohistoquímica faz uma interpretação quantitativa 

baseada na intensidade da coloração. 
E) A ampliação gênica é medida pelo teste de FISH 

(Fluorescence in situ Hibridization) 
  
 
 
Paciente de 30 anos, é portadora de nódulo dominante em QSI 
de mama direita, móvel, indolor, elástico, medindo 
aproximadamente 3,0 x 2,9 x 3,5 cm. 
Qual a melhor conduta para orientar o diagnóstico ? 
 
A) Mamografia 
B) Biópsia incisional 
C) Biópsia excisional 
D) Punção com agulha fina. 
E) Reavaliar com 1 ano 

 
 
 

O Tumor filodes representa cerca de 0,3 a 0,5 % dos tumores 
da mama nas mulheres. 

 
A) Tumor filodes é apenas um fibroadenoma de maior 

tamanho. 
B) Histologicamente  o estroma do tumor filodes é menos 

celular que no fibroadenoma convencional. 
C) No estroma  do tumor filodes pode haver expressão de 

metaplasia condróide ou osteóide. 
D) O tumor filodes apresenta à  mamografia e 

ultrassonografia grande diferença do fibroadenoma devido 
ao grande número de mitoses de suas células. 

E) As lesões proliferativas do tumor filodes  apresentam um 
risco 3 vezes aumentado aumentado para câncer de mama 
por sua intensa celularidade e número de mitoses. 

 
 
  

Paciente apresenta foco de microcalcificação agrupada e foi 
submetida a ressecção segmentar. O anátomo-patológico 
diagnosticou carcinoma ductal in situ de 20 mm de tamanho, 
distanciando 5 mm da margem cirúrgica, alto grau nuclear, 
comendonecrose e componente intra ductal extenso. O Índice 
de Prognóstico de Van Nuys  =  8: Qual a melhor opção de 
tratamento para este paciente? 

 
A) Excisão para aumentar a margem de segurança 
B) Excisão seguida de radioterapia complementar 
C) Radioterapia complemetar 
D) Mastectomia  
E) Seguimento anual 

 
 
 

A principal via de drenagem linfática da mama é através dos 
grupos de linfonodos axilares. É correto afirmar: 

 
A) O Nível 1 estão localizados lateralmente ou abaixo da 

borda inferior do peitoral menor e incluem os grupos 
linfonodais mamário externo,da veia axilar e escapular. 

B) O Nível 2 estão localizados profundamente ou atrás no 
músculo peitoral menor e incluem o grupo dos linfonodos 
centrais  e todos os linfonodos do grupo subclaviculares. 

C) O Nível 3 localizados medianamente ou acima da borda 
superior do peitoral menor e incluem o grupo de 
linfonodos subcaviculares e escapular. 

D) O Nível 3 além dos linfonodos mamário externo inclui o 
linfonodo de Rotter. 

E) O linfonodo de Rotter é  o linfonodo mais importante da 
axilar e é estudado na pesquisa do linfonodo sentinela. 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Qual das afirmativas abaixo é correta sobre o estudo da 
citologia mamaria nos derrames papilares? 
 
A) A atividade proliferativa ductolobular é demonstrada por 

números aumentados de mitose e síntese de DNA na fase 
luteínica correspondendo à combinação de influencias de 
estrogênio e progesterona. 

B) O fenômeno de apoptose das células mamarias atinge seu 
pico no 15º dia do ciclo menstrual. 

C) Durante a gravidez, o sistema ductolobular sofre extensa 
hiperplasia com proliferação rápida dos revestimentos 
epiteliais à medida que se formam novos ductulos já a 
partir do primeiro trimestre. 

D) Secreção sanguinolenta em gestante significa importante 
evidencia clinica de anormalidade. 

E) A celularidade independe da idade da paciente 
  
 
 
As lesões não proliferativas da mama responsabilizam-se por 
aproximadamente 70% das lesões benignas. 
É incorreto afirmar: 
 
A) O cisto macroscópico típico é redondo e de cor 

azulada(cisto de cúpula azul) e usualmente contém liquido 
escuro de cor verde cinza a castanho. 

B) A metaplasia apócrina do revestimento epitelial da parede 
do cisto está presente não infrequentemente. 

C) A metaplasia apócrina do cisto mostra semelhança 
histológica com o epitélio apócrino que é composto de 
grandes células colunares. 

D) Os cistos originam-se da unidade ductolobular proximal 
provavelmente a partir da dilatação hormonalmente 
regulada do lóbulo e ausência de retração após o inicio da 
menstruação. 

E) As lesões são sempre multifocais e bilaterais e quase 
nunca malignas. 

 
 
 
A punção aspirativa com agulha fina ( Paaf) vem cada dia 
sendo mais utilizada na avaliação de tumores da mama. 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Podemos distinguir carcinoma in situ e carcinoma 

infiltrante pela Paaf em um nível morfológico. 
B) A biópsia esta sempre indicada nos casos de Paaf 

negativa. 
C) Os resultados falso-negativos estão significantemente 

relacionados com a perícia e a experiência do profissional. 
D) O Carcinoma lobular tem um índice de falso-negativo na 

Paaf maior que o carcinoma ductal. 
E) O falso-positivo em amostras obtidas por Paaf são raros e 

mais frequentes em fibroadenoma, ginecomastia, 
papilomas e tecidos de granulação. 

  
 

 
 
 

A cirurgia radical modificada no tratamento do carcinoma da 
mama invasor está indicada em todos os casos abaixo, exceto: 

 
A) Doença do colágeno em atividade. 
B) Relação tumor/mama não favorável ao bom resultado 

estético no tratamento conservador. 
C) Tratamento dos sarcomas. 
D) Radioterapia prévia no sitio cirúrgico 
E) Margens comprometidas no tratamento conservador.  

 
 
 

Assinale a alternativa incorreta referente ao Carcinoma de 
mama bilateral: 

 

A) O carcinoma lobular apresenta tendência a 
multicentricidade e bilateralidade. 

B) O risco de uma paciente com carcinoma lobular in situ ( 
Neoplasia Lobular) desenvolver carcinoma invasor é de 
1% ao ano, que persiste indefinidamente. 

C) A mamografia de alta definição e qualidade é necessária 
pois carcinoma de histologia lobular nem sempre forma 
margens típicas e podem ser subestimados em volume e 
extensão nos exames de imagem. 

D) O tumores bilaterais podem ser sincrônicos ou 
metacrônicos. 

E) O risco de bilateralidade aumenta com a menopausa  
  
 
 

O abscesso subareolar recidivado é uma infecção de longa 
duração que geralmente evolui para a formação de fístulas. 
Qual das afirmativas está incorreta? 

 
A) O hábito de fumar exerce efeito irritativo direto sobre o 

epitélio ductal, induzindo a metaplasia escamosa. 
B) A ultrassonografia nas mulheres com mais de 35 anos 

deve ser realizado para afastar a possibilidade de áreas de 
carcinoma intraductal associado.  

C) As bactérias responsáveis pela infecção geralmente são de 
flora mista. 

D) A fase mais aguda é no período pré-menstrual. 
E) O abscesso subareolar crônico recidivado  também é 

conhecido como Doença de Zuska. 
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Entre os Moduladores Seletivos dos Receptores de Estrogênio 
o tamoxifen é usado em terapia adjuvante. Afirma-se 
corretamente sobre este SERMs :  
 
A) O tamoxifen altera desfavoravelmente o metabolismo 

lipídico. 
B) Nas pacientes pós menopáusicas apresenta ação 

progestínica.  
C) O uso de tamoxifen em pacientes pré-menopáusicas 

acarreta mínima diminuição da densidade óssea.   
D) O uso de tamoxifen deve ser recomendado para pacientes 

na pré ou pós menopáusica independente da idade e 
tamanho do tumor.  

E) O tamoxifen deverá ser mantido por mais de cinco anos 
para pacientes portadores de carcinoma lobular invasor 
para melhorar a qualidade de vida.. 

  
 
 
Seguimento de pacientes que apresentam metástase. Qual a 
alternativa correta? 
 
A) As metástases ósseas representam 15 a 25% de todas as 

primeiras recorrências sistêmicas e são mais comuns no 
esqueleto axial que nas extremidades. 

B) As metástases pulmonares representam 30% a 40% das 
ocorrências. 

C) Metástases hepáticas representam 70 % como primeira 
recorrência. 

D) A metástase na mama contra-lateral apresenta como 
característica clinica situar-se na região central da mama. 

E) A característica radiológica da metástase na mama 
contralateral é ser encontrada mais superficial, periférica, 
forma arredondada e situar-se na cauda de Spencer. 

  
 
 
A definição de Carcinoma ductal in situ (CDIS) mais aceita 
atualmente é a de uma proliferação epitelial maligna limitada 
ao interior de um espaço tipo ducto, sem evidencia de invasão 
estromal aparente ao exame microscópico de rotina. Na 
ausência de microinvasão  é correto dizer que o diagnóstico de 
CDIS é: 
 
A) um diagnóstico de exclusão. 
B) um diagnóstico de inclusão. 
C) um  diagnóstico de inclusão e exclusão. 
D) um achado ocasional. 
E) um diagnóstico complementado pela citologia prévia do 

tumor.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A radioterapia tem papel fundamental no tratamento do câncer 
de mama, pois tem função adjuvante, controle da doença 
localmente avançada e no tratamento paliativo de metástases 
ósseas e cerebrais. Nas cirurgias conservadoras é incorreto 
afirmar. 

 

A) Todas as candidatas à cirurgia conservadora devem 
realizar tratamento radioterápico até no máximo 16 
semanas após a cirurgia. 

B) Indicada a radioterapia nos tumores T2 ou T3 ressecáveis 
com técnica de mamoplastia oncológica ou após 
quimioterapia neo-adjuvante 

C) Indicada a radioterapia no tratamento do carcinoma 
invasor de mama T1 e T2. 

D) Indicada a radioterapia no tratamento do carcinoma 
intraductal extensivo. 

E) Se a ressecção de uma amostra tiver menos de 10 
linfonodos deve se seguir de radioterapia axilar ou uma 
nova dissecção axilar deve ser realizada. 
 

 
 

A síndrome de Poland é caracterizada como amastia com 
alterações da parede torácica, musculatura ipsilateral, tecidos 
subcutâneos e braquissindactilia.  Podemos afirmar que: 

 
A) As manifestações clínicas são invariáveis conforme a 

definição. 
B) Incidência mais alta nos homens que nas mulheres. 
C) A leucemia foi associada com a Síndrome de Poland 
D) Freqüentemente bilateral e familiar. 
E) O lado esquerdo do tórax é mais afetado que o direito. 

 
 

 
 

Sobre a Core - Biopsy, identifique a alternativa incorreta. 
 

A) O método permite o diagnóstico do carcinoma invasor, 
diferenciando-o do carcinoma in situ quando comparamos 
com a punção com agulha fina. 

B) Baixo custo quando comparada à cirurgia diagnóstica 
C) Fornece dados para o painel imunoistoquímico. 
D) Permite orientar a cirurgia conservadora quando há mais 

de um tumor positivo para malignidade. 
E) Apresenta sensibilidade de 95 – 100%  e especificidade de 

94 – 98% 
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