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Questão 17 

Mulher, 45 anos de idade, comparece com queixa de fluxo 
papilar aquoso espontâneo em mama esquerda há 6 meses. 
Trouxe exames que revelam: mamografia BI-RADS 2 com 
mamas densas, ultrassonografia com ectasia ductal e cistos 
bilaterais. A próxima ação a ser tomada é: 

 

A) Solicitar mamografia 3D ou tomossíntese para identificar 
alterações; 

B) Solicitar ressonância magnética das mamas para 
localizar ducto acometido; 

C) Realizar exame clínico para avaliar a presença de ponto 
do gatilho; 

D) Colher citologia oncológica do fluxo papilar para definir 
conduta; 

E) Realizar exérese dos ductos principais da mama, pois 
mamografia e ultrassonografia não identificaram lesões. 

 

Questão 18 

A precocidade no diagnóstico do câncer da mama é um dos 
principais fatores prognósticos, e a escolha terapêutica vai 
depender do estádio clínico da doença, das características 
anatomopatológicas, condições clínicas, idade e desejo da 
paciente. São considerados como TUMORES INICIAIS de 
mamas as seguintes situações clínicas:  

 

A) T2N2, T2N1, T2N1mic; 

B) T1N2, T1N1, T2N1mic; 

C) T0N0, T1N1, T2N0; 

D) T1N2, T1N1, T1N3; 

E) T3N1, T2N2, T0N1mic. 

 

Questão 19 

Mulher,30 anos de idade, queixa-se de dor mamária intensa, 
bilateral, durante a fase pré-menstrual, há 9 meses. Já utilizou 
vários anti-inflamatórios não hormonais, com pouca melhora. 
Exame mamário normal. A ultrassonografia revelou cistos 
simples bilaterais de até 7 mm. Nesse caso, a melhor opção 
terapêutica é: 

 

A) Punção aspirativa dos cistos mamários; 

B) Tamoxifeno; 

C) Associação de vitaminas D e E; 

D) Associação de ácidos linoleico e linolênico; 

E) Corticóide. 

Questão 20 

Analise a seguinte afirmação: A mastite granulosa idiopática 

é doença inflamatória que acomete pacientes -------------- (1), 

está frequentemente associada a(ao) -------------------(2) e os 

achados ultrassonográficos fazem parte do diagnóstico 

diferencial do(a) -----------------------(3).  

 

Os termos (1), (2) e (3) que completam adequadamente a 
afirmação, respectivamente, são: 

 

A) Jovens; tabagismo; tuberculose mamária; 

B) Jovens; lactação recente; câncer de mama; 

C) Gestantes; fissura mamária; abcesso; 

D) Imunossuprimidas; Herpes vírus; ectasia ductal; 

E) Idosas; ptose mamária; sarcoidose. 

 

Questão 21 

Quando se compara a mamografia com contraste (MC) com 
a ressonância magnética com contraste (RM) para o 
diagnóstico do câncer de mama, pode-se afirmar que o 
primeiro método (MC), em relação aos parâmetros: custos; 
tempo de realização do exame; sensibilidade e acurácia, 
respectivamente, são: 

 

A) Semelhante; menor; menor; semelhante; 

B) Semelhante; maior; semelhante; menor; 

C) Menor; maior; menor; maior; 

D) Menor; menor; semelhante; semelhante; 

E) Maior; semelhante; maior; menor. 

 

Questão 22 

Segundo a 5ª edição do Atlas ACR BIRADS® (Breast Imaging 

Reporting and Data System), as calcificações são 

consideradas de morfologia suspeita quando se apresentam 

como: 

 

A) Agrupadas; 

B) Amorfas; 

C) Difusas; 

D) Distróficas; 

E) Segmentares. 
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Questão 23 

Mulher, 51 anos de idade, assintomática, menopausada há 9 

meses, portadora de mamografia recente com laudo de 

achado benigno, realizou mamoplastia redutora para 

correção de ptose mamária, e o estudo anatomopatológico da 

peça identificou neoplasia lobular in situ, grau 2, com 12 mm 

de extensão e que acomete a margem lateral da ressecção 

cirúrgica. Nega antecedente familiar de câncer. A conduta 

inicial, nesse caso, é: 

 

A) Ampliação cirúrgica da margem; 

B) Tamoxifeno 20 mg/dia; 

C) Letrozol 2,5 mg/dia; 

D) Radioterapia adjuvante; 

E) Seguimento de rotina . 

 

Questão 24 

É considerado como critério menor para se auxiliar no 

diagnóstico de Síndrome de Cowden o achado de: 

 

A) Papilomatose em mucosa oral; 

B) Câncer papilífero de tireoide; 

C) Câncer endometrial; 

D) Câncer de mama; 

E) Macrocefalia. 

 

Questão 25 

Mulher, 48 anos de idade, apresenta, na mamografia de 

rastreamento, microcalcificações agrupadas e amorfas na 

mama esquerda, na extensão de 4 mm. Exame clínico 

mamário normal. A conduta é: 

  

A) Solicitar ultrassonografia; 

B) Indicar mamotomia; 

C) Repetir a mamografia em 6 meses; 

D) Indicar ressonância magnética; 

E) Repetir a mamografia em 1 ano. 

Questão 26 

Mulher, 62 anos de idade, apresenta microcalcificações 
Birads 4 em mama direita. Foi indicada mamotomia e o 
resultado histopatológico foi hiperplasia ductal atípica. A 
conduta é: 

A) Controle mamográfico em 1 ano; 

B) Controle mamográfico em 6 meses; 

C) Indicar ultrassonografia; 

D) Indicar ressonância magnética; 

E) Indicar ressecção cirúrgica. 

 

Questão 27 

Mulher, 53 anos de idade, refere nódulo de mama direita há 
3 semanas. Ao exame físico apresenta, em mama direita, 
nódulo endurecido, pouco móvel, de 2 cm e axilas negativas. 
A mamografia e estudo ultrassonográfico foram concordantes 
com lesão única, suspeita, de 2 cm. A biópsia revelou 
carcinoma invasivo não especial (CINE) grau 2, triplo-
negativo. A paciente foi submetida à quadrantectomia com 
biópsia do linfonodo sentinela cujo resultado definitivo foi de 
CINE G2, de 1,8 cm com margens livres. Presença de 
metástase de 8 mm no primeiro linfonodo sentinela e de 1,6 
mm no segundo linfonodo sentinela, entre quatro linfonodos 
dissecados. Não houve extravasamento de cápsula. Nesse 
caso, baseado em evidência, qual a conduta para o controle 
locorregional? 

 

A) Linfonodectomia axilar; 

B) Linfonodectomia axilar e radioterapia mamária; 

C) Linfonodectomia axilar, radioterapia mamária e axilar; 

D) Radioterapia mamária; 

E) Radioterapia mamária e axilar. 

 

Questão 28 

Mulher, 48 anos de idade, eumenorreica, procurou o serviço 
devido a alteração em mamografia que mostra 
microcalcificações pleomórficas com extensão de 9 
centímetros. O estudo ultrassonográfico não identificou 
nódulo. Nega antecedente familiar de câncer. Propedêutica 
mamária é normal (ausência de nódulo ou linfonodo suspeito) 
e a biópsia por agulha grossa revelou carcinoma intraductal 
grau 2, receptor de estrogênio positivo, P63 positivo, 
calponina positiva e HER-2 positivo. Nesse caso, a conduta 
é: 

A) Quimioterapia neoadjuvante; 

B) Endocrinoterapia neoadjuvante; 

C) Mastectomia com esvaziamento axilar; 

D) Mastectomia com biópsia do linfonodo sentinela; 

E) Mastectomia bilateral. 
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Questão 29 

Mulher, 40 anos de idade, com biópsia de carcinoma invasivo 

não especial, grau 2, apresenta tumor de mama que mede 

6,5 cm de diâmetro e presença de conglomerado linfonodal 

em axila homolateral. Rastreamento sistêmico negativo. A 

imuno-histoquímica revelou receptor de estrogênio positivo, 

receptor de progesterona positivo e proteína HER-2 negativa. 

Baseado na última versão da 8ª edição da AJCC (American 

Joint Committee on Cancer), o estádio de prognóstico clínico 

desta paciente é: 

 

A) IB; 

B) IIA; 

C) IIB; 

D) IIIA; 

E) IIIB. 

 

Questão 30 

O linfoma anaplásico de células grandes pode ser 
complicação tardia e estar associado com uso de implante 
mamário texturizado. O sinal mais frequente é a presença de: 

 

A) Contratura capsular; 

B) Nódulo; 

C) Hiperemia ; 

D) Dor; 

E) Seroma 

. 

Questão 31 

Mulher, 21 anos de idade, assintomática, portadora de 
mutação deletéria tipo BRCA 1. Neste momento, qual a 
recomendação para se reduzir o risco de câncer? 

 

A) Realizar exame clínico mensal; 

B) Realizar salpingo-ooforectomia bilateral ; 

C) Realizar mastectomia bilateral; 

D) Realizar mastectomia bilateral e salpingo-ooforectomia 
bilateral; 

E) Usar contraceptivo oral. 

 

Questão 32 

Analise a seguinte afirmação: O estudo Women`s Health 

Iniciative (WHI) mostrou que o uso de terapia hormonal com 

............................ (1), em pacientes ...............................(2) 

após 7,2 anos de tratamento, .......................... (3) 

significativamente o risco de câncer de mama.  

 

Os termos (1), (2) e (3) que completam adequadamente a 
afirmação, respectivamente, são: 

 

A) estrogênio conjugado 0,625 mg/dia com acetato de 
medroxiprogesterona; com útero; não elevou; 

B) estrogênio conjugado 0,625 mg/dia; histerectomizadas; 
não elevou; 

C) estrogênio conjugado 1,25 mg/dia com acetato de 
medroxiprogesterona; com útero; elevou; 

D) estrogênio conjugado 1,25 mg/dia com acetato de 
medroxiprogesterona; histerectomizadas; elevou; 

E) tibolona 1,25 mg/dia; com útero; elevou. 

 

Questão 33 

Analise a frase: O uso de matriz dérmica acelular (MDA) em 

cirurgia de reconstrução mamária com emprego de implante 

teve rápida aceitação, porém elevou significativamente as 

taxas de (1) ................... e (2) .............................., não alterou 

a frequência de (3) ............................ e reduziu 

estatisticamente a incidência de (4) ...................................  

 

Com base em evidências e metanálise, os termos (1), (2), (3) 
e (4) que completam adequadamente a frase, 
respectivamente, são: 

 

A) Necrose do retalho; hematoma; infecção; mal 
posicionamento do implante; 

B) Mal posicionamento do implante; contratura capsular; 
seroma; perda do implante; 

C) Seroma; infecção; perda do implante; contratura 
capsular; 

D) Perda do implante; seroma; mal posicionamento do 
implante; hematoma; 

E) Hematoma; infecção; contratura capsular; seroma. 
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Questão 34 

Mulher, 42 anos de idade, eumenorreica, submetida à 
ressecção segmentar de mama com ressecção do linfonodo 
sentinela. O anátomo-patológico revelou: carcinoma invasivo 
não especial de 1,0 cm; linfonodo sentinela negativo para 
malignidade; receptor de estrogênio positivo; receptor de 
progesterona positivo; Her-2 positivo. A indicação de 
adjuvância é: 

A) Radioterapia e tamoxifeno; 

B) Radioterapia e letrozol; 

C) Quimioterapia, radioterapia e tamoxifeno; 

D) Quimioterapia, terapia-alvo, radioterapia e tamoxifeno; 

E) Terapia-alvo, radioterapia e letrozol. 

 

Questão 35 

A ginecomastia puberal é comum, atingindo dois em cada três 
rapazes. Inicia-se por volta dos 10 anos, com pico de 
incidência aos 14 anos e involução em torno dos 17 anos. É 
a ginecomastia de maior incidência, prevalecendo em 30 a 
60% dos adolescentes. Porém, frente a suspeita de 
anormalidade endócrina do tipo hipogonadismo secundário, 
espera-se encontrar: 

A) LH aumentado, Testosterona diminuída, T4 e TSH 
normais; 

B) LH aumentado, Testosterona diminuída, T4 aumentado 
e TSH diminuído; 

C) LH aumentado, Testosterona diminuída, T4 e Estradiol 
diminuído; 

D) LH diminuído, Testosterona diminuída, T4 aumentado e 
TSH diminuído; 

E) LH aumentado, Testosterona diminuída, T4 diminuído e 
TSH aumentado. 

 

Questão 36 

Comumente, um linfonodo axilar benigno apresenta-se 
ovalado, com córtex hipoecogênico (extremamente fino ou 
até invisível à ultrassonografia) e com hilo hiperecogênico. No 
entanto, os critérios diagnósticos ultrassonográficos de 
malignidade são controversos. Dentre as alternativas, o 
achado mais específico para doença metastática no linfonodo 
é: 

  

A) espessamento difuso da cortical; 

B) espessamento focal da cortical; 

C) alteração no formato do linfonodo; 

D) mudança no padrão vascular; 

E) ausência de hilo. 

Questão 37 

Analise seguinte o texto: As microcalcificações lineares e 

pleomórficas ramificadas identificadas na mamografia 

apresentam elevado valor preditivo positivo para câncer de 

mama. Nessa situação, impõe-se a investigação da lesão 

para confirmação diagnóstica e o procedimento minimamente 

invasivo mais adequado é a biópsia à vácuo. No entanto, esse 

método também apresenta diagnósticos subestimados, ou 

seja, o resultado anatomopatológico pode estar associado a 

outro de ___________ (1) gravidade. Assim, na hiperplasia 

ductal com atipia, a biópsia à vácuo pode subestimar  

_______________________ (2) em aproximadamente 20% 

dos casos e o carcinoma ductal in situ pode subestimar  

______________________(3) em aproximadamente 12% 

das vezes.  

 

Os termos (1), (2) e (3), que completam adequadamente o 
texto, respectivamente, são: 

 

A) igual / carcinoma ductal in situ / carcinoma ductal 
invasor; 

B) menor / carcinoma ducal invasor / carcinoma ductal in 
situ; 

C) maior / carcinoma lobular in situ / carcinoma lobular 
invasor; 

D) maior / carcinoma lobular invasor / carcinoma lobular in 
situ ; 

E) maior / carcinoma ductal in situ / carcinoma ductal 
invasor. 

  

Questão 38 

Das condições clínicas apresentadas, qual aumenta o risco 

da síndrome da rede axilar no pós-operatório da cirurgia axilar 

do câncer de mama? 

 

A) Diabetes; 

B) Tabagismo; 

C) Hipertensão arterial; 

D) Obesidade; 

E) Hipertireoidismo. 
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Questão 39 

Pacientes são consideradas com alto risco para o 

desenvolvimento de câncer de mama quando apresentam 

importante história familiar de neoplasias associadas com 

síndromes genéticas que predispõe à ocorrência de câncer 

de mama, história pessoal com fatores predisponentes ou alto  

risco estimado por modelos matemáticos (maior que 1,7 % 

em 5 anos pelo índice de Gail, ou maior que 20-25% ao longo 

da vida por outros modelos matemáticos). A profilaxia 

medicamentosa e justificativa, respectivamente, são:  

 

A) raloxifeno, pois estudo MORE demonstra redução na 
incidência do câncer de mama e maior atividade 
agonistaendometrial que o tamoxifeno 

B) tamoxifeno, pois o estudo NSABP-BCPT(P1) demonstra 
redução geral de quase 50% do risco de câncer de 
mama nogrupo acima de 35 anos, com alto risco 

C) tamoxifeno, pois mostra redução da incidência de câncer 
de mama para as pacientes portadoras de mutação 
BRCA1 eBRCA2 

D) exemestano e anastrozol, que reduz, respectivamente, 
em cerca de 65% e 53% a incidência de câncer de mama 
emmulheres na pré-menopausa 

E) tamoxifeno, pois o estudo STAR mostra ser 50% mais 
efetivo na redução do carcinoma invasor nas pacientes 
de alto risco que o raloxifeno 

 

Questão 40 

As indicações de quimioterapia neoadjuvante expandiram-se 

na última década. O estudo NSABP B-27 evidenciou que 

pacientes que obtiveram resposta patológica completa após 

a quimioterapia neoadjuvante apresentam sobrevida livre de 

doença e sobrevida global superiores a aquelas que fizeram 

esquema sanduiche (AC/cirurgia/Taxano). Em 2014, o estudo 

prospectivo EORTC 10994/BIG 1.00 (M Picard) avaliou a taxa 

de resposta à quimioiterapia neoadjuvante, segundo os 

subtipos moleculares, e encontrou resposta patológica 

completa (melhor marcador para sobrevida global e sobrevida 

livre de doença) distintas. A (s) seguinte (s) taxa (s) de 

resposta patológica completa foram encontradas: 

  

A) LUMINAL A 15% e LUMINAL B 30%; 

B) LUMINAL-HER 40%; 

C) TODOS OS SUBTIPOS MOLECULARES 30%; 

D) HER 35 % e TRIPLO-NEGATIVO 31%; 

E) HER 15% E TRIPLO NEGATIVO 30%. 

Questão 41 

Os benefícios da implementação de um programa de 
exercícios logo nos primeiros dias de pós-operatório das 
mulheres submetidas a tratamento cirúrgico do câncer de 
mama são conhecidos. No entanto, a segurança da iniciação 
dos exercícios sempre foi tema controverso, sendo que 
alguns autores correlacionam esse fator ao incremento da 
incidência de seroma e até deiscência da cicatriz cirúrgica. A 
luz dos conhecimentos atuais, pode-se afirmar que:  

 

A) A iniciação dos exercícios é segura desde que seja 
introduzida no 7º dia de pós-operatório; 

B) A iniciação dos exercícios é segura desde que seja 
introduzida no 30º dia de pós-operatório; 

C) A iniciação dos exercícios não é segura, se introduzida 
no pós-operatório imediato; 

D) A iniciação de exercícios não deve ser indicada em 
cirurgias radicais; 

E) A iniciação dos exercícios é segura e não aumenta 
seroma e tampouco deiscência. 

 

Questão 42 

Qual a categoria Birads demonstrada na imagem? 

  

 

 

A) Birads 1; 

B) Birads 2; 

C) Birads 3; 

D) Birads 4; 

E) Birads 5. 

 

Questão 43 

Qual das situações clínicas apresentadas não se associa à 
doença de Mondor? 

  

A) Esforço muscular; 

B) Diabetes; 

C) Câncer de mama; 

D) Biópsia percutânea; 

E) Radioterapia. 
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Questão 44 

Mulher, 60 anos de idade, queixa-se de fluxo papilar direito, 
hemorrágico e espontâneo, há dois meses. Ao exame 
mamário não foram palpados nódulos ou linfonodos. 
Expressão papilar positiva com saída de sangue. Não foi 
identificado pontogatilho. Mamografia, ultrassom e 
ressonância magnética normais. A conduta é: 

A) Repetir mamografia e ultrassom em 6 meses; 

B) Indicar ductografia; 

C) Prescrever agentes dopaminérgicos; 

D) Repetir a ressonância em 6 meses; 

E) Ressecção segmentar retroareolar. 

 

Questão 45 

Mulher, 52 anos de idade, apresenta na mamografia e no 
ultrassom, nódulo arredondado de 12 mm, em mama 
esquerda. Os mesmos exames, realizados há 1 ano, eram 
normais. Exame mamário normal. Qual a sua conduta? 

A) Controle mamográfico e ultrassonográfico anual; 

B) Controle mamográfico e ultrassonográfico em 6 meses; 

C) Indicar core biopsy; 

D) Indicar ressonância magnética; 

E) Indicar ressecção cirúrgica. 

 

Questão 46 

Mulher, 48 anos de idade, na mamografia de rastreamento 

foram observadas microclacificações Birads 4 de 25 mm de 

extensão, em mama direita. No exame clínico, as mamas 

eram de volume médio e não foram palpados nódulos. Foi 

indicada mamotomia que revelou carcinoma ductal in situ, 

grau nuclear 3, do tipo cribiforme. A conduta é: 

A) Ressonância magnética; 

B) Ressecção segmentar de mama; 

C) Ressecção segmentar de mama com ressecção do 
linfonodo sentinela; 

D) Mastectomia total (simples); 

E) Mastectomia total (simples) com ressecção do linfonodo 
sentinela. 

 

Questão 47 

Mulher, 48 anos de idade, com amenorreia de três meses, 
teve o diagnóstico de carcinoma de mama luminal A. 
encontra-se em seguimento clínico há 6 meses e está 
tomando tamoxifeno 20 mg/dia. Refere fogachos intensos e 
que atrapalham seu dia a dia. A conduta é: 

A) Suspender o tamoxifeno e prescrever inibidor de 
aromatase; 

B) Reduzir a dose de tamoxifeno para 10 mg/dia; 

C) Prescrever fito-estrogênio; 

D) Prescrever venlafaxina; 

E) Prescrever estrogênios conjugados em baixa dose. 

Questão 48 

Mulher, 55 anos de idade, apresentou diagnóstico de 
carcinoma de mama direita de 2,5 cm, axila negativa (cT2 cN0 
cM0). Foi submetida à ressecção segmentar com ressecção 
do linfonodo sentinela. O anátomo-patológico da peça 
operatória foi: carcinoma lobular invasivo; medindo 2,7 cm; 
margens livres; um linfonodo sentinela positivo (apenas um 
ressecado); receptor de estrogênio positivo; receptor de 
progesterona positivo; Her-2 negativo. Foi indicada terapia 
sistêmica e radioterapia. Qual a conduta em relação à axila? 

 

A) Indicar linfonodectomia axilar nível I; 

B) Indicar linfonodectomia axilar níveis I e II; 

C) Indicar ressecção de amostra axilar e radioterapia axilar; 

D) Indicar ressecção de amostra axilar de pelo menos três 
linfonodos; 

E) Não indicar nenhuma abordagem axilar. 

 

Questão 49 

Gestante de 10 semanas, com carcinoma de mama invasivo 
não especial de 1,5 cm em mama direita. Axila clinicamente 
negativa. A indicação cirúrgica é: 

 

A) Mastectomia com linfonodectomia axilar níveis 1 e 2 

B) Mastectomia com ressecção do linfonodo sentinela 
marcado com tecnécio 

C) Ressecção segmentar com linfonodectomia axilar níveis 
1 e 2 

D) Ressecção segmentar com ressecção do linfonodo 
sentinela marcado com azula patente 

E) Ressecção segmentar com ressecção do linfonodo 
sentinela, após interrupção da gestação 

 

Questão 50 

Mulher, 35 anos de idade, sem intercorrências clínicas. 
Apresenta mutação patogênica do gene BRCA1. Deseja fazer 
anticoncepção de alta eficácia. Qual a conduta?  

 

A) Indicaria o sistema intra-uterino de liberação de 
levonorgestrel (SIU-LNG) porque o SIU-LNG não 
aumenta o risco de câncer de mama esporádico ou 
hereditário 

B) Contra-indicaria a anticoncepção hormonal oral porque 
aumenta de forma significante o risco de câncer de 
mama hereditário 

C) Indicaria a anticoncepção hormonal oral de baixa 
dosagem porque diminui o risco de câncer de ovário 
hereditário 

D) Indicaria o uso de análogo de GNRH porque diminui o 
risco de câncer de ovário 

E) Indicaria a anticoncepção hormonal oral de alta 
dosagem porque não aumenta o risco de câncer de 
mama esporádico ou hereditário 
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