
 
 
 
 
 

MÉDICO MASTOLOGISTA - 20H 
 

 

1 

 

PORTUGUÊS 

 

O AMOR E A LOUCURA 

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, 
sua chama e sua infância eterna.  

Mas por que o amor é cego?  

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto 
o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, 
deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da 
visão.  

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, 
aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da 
vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus 
exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não 
podia ficar cego.  

Depois de estudar detalhadamente o caso, a 
sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em 
condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.  

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos 
de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)  

QUESTÃO 01  

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações:  

I. As palavras Loucura e Amor são 
personagens da história, por isso são 
grafadas com iniciais maiúsculas, como todo 
nome próprio;  

II. A estrutura do texto pertence ao gênero 
textual  fábula e, portanto, poderia 
apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, 
além de cego, é guiado pela loucura.”;  

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;  
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime 

fosse reparado.” Há um período composto 
por subordinação.  
 
 Estão corretas:  

A. Apenas I e III. 
B. Apenas I, II e III. 
C. Apenas I. 
D. Apenas I, II e IV. 
E. Todas as afirmações.  

 
 

QUESTÃO 02  

O sinal indicativo de crase está empregado 
corretamente na frase: 

A. As origens da poesia amorosa italiana 
geram controvérsias; as opiniões diferem 
conforme se dá mais relevo à novidade do 
conteúdo ou à novidade da forma artística. 

B. No século XVI, a literatura italiana 
antecipou-se à todas as outras literaturas 
europeias, criando novos gêneros e formas 
de expressão. 

C. Com os mestres de Dante, começa a poesia 
amorosa; Dante e Petrarca à continuam e 
Boccaccio fornece a ela novo requinte 
psicológico. 

D. Com a enorme influência da literatura 
francesa medieval não pode ser comparada 
à da literatura italiana do século XVI. 

E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, 
comerciantes de lã, chegaram à conceder 
vultosos empréstimos à outras nações. 

QUESTÃO 03  

A narrativa medieval descreve essa "doença do 
pensamento, do espírito" como um modo de 
obsessão que ...... o homem e a mulher, fazendo com 
que ...... presos no desejo de estar um com o outro e 
atormentados quando não podem se encontrar. 

A estrutura ideal ...... o amor impossível. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha 
de S. Paulo, 11/02/2013) 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, 
na ordem dada: 

 
A. arrastaria - ficassem - suponha 
B. arrastava - ficam - supôs 
C. arraste - ficassem - suponha 
D. arrastaria - ficariam - supunha 
E. arrasta - fiquem – supõe 

QUESTÃO 04  

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa:  

 
A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, 

Papéis, Balaústre.  
B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, 

Pestífero, Rotulo, Elétrico.  
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C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, 
Egregio, Egoísta.  

D. Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, 
Hidraulico, Inúmero.  

E. Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 
Hidrelétrica, Número.  
 

QUESTÃO 05  

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal:  

I. Mais de um professor participou das 
assembleias.  

II. Mais de um professor participaram das 
assembleias.  

III. Ia dar oito horas quando Maria chegou 
do trabalho.  

IV. Ana, José e Francisca festejou o São 
João na roça.  

V. Procura-se costureiras experientes.  

  

A. I, III e V  
B. I e V 
C. I e IV 
D. II e V 
E. III, IV e V 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO 06  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único que visa: 

A. Atendimento voltado para atividades 
preventivas. 

B. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

C. Atendimento voltado apenas para as 
atividades assistenciais. 

D. Apenas ações de promoção da saúde. 
E. Apenas ações de prevenção secundária. 

 

QUESTÃO 07  

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, 
a prevenção secundária consiste, principalmente em: 

A. Estabelecer medidas destinadas a promover 
uma saúde geral ideal. 

B. Diagnosticar e tratar precocemente as 
doenças. 

C. Promover saneamento ambiental e proteção 
contra acidentes. 

D. Promover imunização e prevenir riscos 
ocupacionais. 

E. Reintegrar o indivíduo a sociedade. 
 

QUESTÃO 08  

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e 
F para falsas: 

(   ) As entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do SUS. 

(   ) Quando as disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial a 
população de uma determinada área, o SUS poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(   ) Os serviços públicos que integram o SUS 
constituem campo de prática para ensino e pesquisa, 
mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional. 

A sequência está correta em: 

A. F, F, F  
B. V, V, V  
C. F, V, V  
D. F, V, F  
E. V, V, F 

 

QUESTÃO 09  

Considerando o disposto no artigo 196 da 
Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que 
dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, indique abaixo a alternativa que se 
apresenta incorreta: 

 
A. Todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde. 

B. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C. Todo cidadão também tem 
responsabilidades para que seu tratamento 
aconteça de forma adequada. 
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D. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e 
seus direitos. 

E. Todo cidadão tem direito a tratamento 
individualizado em clínicas especializadas 
escolhidas a seu critério. 
 

QUESTÃO 10  

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes 
do Sistema Único de Saúde – SUS: 

 
A. Descentralização e controle social. 
B. Hierarquização e regionalização. 
C. Centralização na assistência médica. 
D. Participação complementar do setor privado. 
E. Universalidade e equidade. 

 

ESPECÍFICAS 

QUESTÃO 11  

São consideradas contraindicações para a 
reconstrução mamária com o retalho miocutâneo 
abdominal (TRAM), EXCETO: 

A. Tabagismo. 
B. Plástica abdominal prévia. 
C. Mama oposta volumosa. 
D. Faixa etária avançada. 
E. Recusa da paciente. 

QUESTÃO 12  

Com relação ao câncer de mama em homens, é 
INCORRETO afirmar que: 

A. A Síndrome de Klinefelter aumenta 
consideravelmente o risco. 

B. A média de idade na apresentação é ao 
redor dos 65 . 

C. Ca lobular invasor é raramente observado. 
D. 40-50% dos tumores são ER + PR+ 
E. Corresponde a cerca de 1% ou menos dos 

tumores mamários em geral. 

QUESTÃO 13  

O que é de suma importância evitar nas 
mastectomias em que se visa a reconstrução 
mamária com o músculo grande dorsal? 

A. A lesão dos vasos intercostais. 
B. As incisões que ultrapassem a linha axilar 

posterior. 

C. A lesão dos vasos tóraco-dorsais. 
D. A ligadura da artéria torácica lateral. 
E. Lesão do musculo peitoral 

QUESTÃO 14  

 O emprego da técnica do linfonodo sentinela pelo 
mastologista, é preciso ter conhecimento sobre os 
percentuais da drenagem linfática da mama, que são: 

A. 50% para a axila e 50% para a mamária 
interna. 

B. 50% para a axila, 25% para a mamária 
interna e 25% para o ducto torácico longo. 

C. 75% para a axila e 25% para o ducto 
torácico longo. 

D. 25% para a axila, 25% para o ducto torácico 
longo, 25% para plexo de Sappey e 25% 
para mamária interna. 

E. 75% para axila e 25% para mamária interna. 

QUESTÃO 15  

A Secção do nervo torácico longo, durante 
intervenção cirúrgica oncológica da mama, levando à 
“scapulaalata” tem relação com a atrofia do músculo: 

A. Grande peitorial. 
B. Pequeno peitorial. 
C. Latíssimusdorsi. 
D. Serrátil anterior. 
E. Subescapula 

QUESTÃO 16  

Na gênese do tumor de mama, qual das afirmativas 
pode oferecer efeito protetor? 

A. Selênio sérico alto. 
B. Retinoide sintético. 
C. Ácidos graxos ômega 3 insaturados. 
D. Zinco em grandes quantidades. 
E. Vitamina A (Betacaroteno) em quantidades 

normais. 

QUESTÃO 17  

Na técnica para a reconstrução mamária, usando o 
retalho miocutâneo do músculo reto anterior do 
abdômen (TRAM), para que seja viável o retalho, é 
necessária a integridade da artéria: 

A.  Mamária externa ou torácica externa. 
B.  Tóracodorsal. 
C.  Hipogástrica. 
D.  Epigástrica superior. 
E.  Mesogástrica inferior. 
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QUESTÃO 18  

Após coleta de exame citológico por PAAF (Punção 
Aspirativa por Agulha Fina) de nódulo mamário, o 
material deve ser preferencialmente fixado em: 

A. Formol. 
B. Éter. 
C. Soro fisiológico. 
D. Álcool. 
E. Ácido acético. 

QUESTÃO 19  

Nódulo mamário endurecido, crescimento lento, 
indolor, com múltiplas fistulas para pele são 
características de:  

A. Mastite granulomatosa.  
B. Mastite lactacional.  
C. Mastite luética.  
D. Mastite oleogranulomatosa.  
E. Mastite tuberculosa. 

QUESTÃO 20  

Com base no capítulo V do Código de Ética Médica, 
avalie as afirmativas a seguir:  

I. Caso ocorram fatos que, a critério do 
médico, prejudiquem o bom relacionamento 
com o paciente ou o pleno desempenho 
profissional, este tem o direito de renunciar 
ao atendimento, desde que comunique 
previamente ao paciente ou a seu 
representante legal, assegurando-se da 
continuidade dos cuidados e fornecendo 
todas as informações necessárias ao 
médico que lhe suceder;  

II. Nos casos de doença incurável e terminal, 
deve o médico oferecer todos os cuidados 
paliativos disponíveis empreendendo ações 
diagnósticas ou terapêuticas obstinadas, 
levando sempre em consideração as 
melhores evidências científicas para tomada 
de decisões independente da vontade do 
paciente ou, na sua impossibilidade, a de 
seu representante legal.  

III. O médico deve exagerar a gravidade do 
diagnóstico ou do prognóstico para que o 
paciente aceite fazer o tratamento proposto 
para o seu problema de saúde.  

Está correto o que se afirma em:  

A. I, apenas.  
B. II, apenas.  
C. III, apenas.  

D. I e II, apenas. 
E. I e III, apenas. 

 


