
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  MMAASSTTOOLLOOGGIISSTTAA  
  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ��aazzee--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. Assinale a opção que não caracteriza fator de risco para câncer de mama. 
 
A) História familiar de câncer de mama. 
B) Menarca precoce e menopausa tardia. D) Nascimento do 1º filho antes dos 19 anos. 
C) Nuliparidade. E) Ingesta de gordura animal. 
 
12. A síndrome relacionada com a dor, quando se palpam as articulações costo-condriais, é chamada de 
 
A) Mondor. B) Poland. C) Tietze. D) Spencer. E) Maden.  
 
13. São indicações da ultra-sonografia mamária, todas as afirmativas abaixo, exceto uma. Assinale-a. 
 
A) Na determinação da textura do nódulo. 
B) No diagnóstico das microcalcificações.  
C) Em paciente sintomática com idade inferior a 35 anos. 
D) Como método complementar no estudo da mama densa à mamografia. 
E) Parte dos exames de controle de pacientes operadas com câncer de mama. 
 
14. As microcalcificações com suspeita de malignidade apresentam todas as morfologias abaixo, exceto. 
 
A) Finas. B) Agrupadas. C) Lineares. D) Grosseiras. E) Arboriformes. 
 
15. A idade recomendada para iniciar screening mamográfico pela Sociedade Americana de Radiologia, compreende 

todas as mulheres acima de 
 
A) 30 anos. B) 40 anos. C) 50 anos. D) 45 anos. E) 55 anos. 
 
16. O melhor método para o estudo de microcalcificações é a  
 
A) ultra-sonografia. B) ressonância magnética. C) mamografia. D) tomografia. E) ductografia. 
 
17. Assinale o item que não está relacionado à AFBM. 
 
A) Cistos. B) Adenose. C) Hiperplasia ductal atípica. D) Fibrose. E) Papilomatose. 
 
18. A conduta inicial da paciente com mastalgia cíclica, por AFBM, é 
 
A) prescrever vitaminas A e E. 
B) dar orientação verbal. D) prescrever diuréticos. 
C) prescrever tamoxifene. E) prescrever ácido gamalinolênico. 
 
19. Carcinoma primário de mama é mais freqüente no quadrante 
 
A) super-interno. 
B) super-externo.  D) ínfero-externo. 
C) ínfero-interno. E) central. 
 
20. O edema de pele da mama e a retração papilar podem ocorrer 
 
A) na mastite, no abscesso mamário e no carcinoma. 
B) apenas na mastite. D) somente no carcinoma. 
C) somente no abscesso. E) apenas no carcinoma inflamatório. 
 
21. Bilateralidade e multicentricidade são características relacionadas mais freqüentemente ao carcinoma 
 
A) intraductal. 
B) lobular in situ. D) ductal invasivo. 
C) de Paget. E) papilífero. 
 



CONCURSO PÚBLICO 

 5

 
22. No tratamento conservador de câncer mamário, pela quadrantectomia Veronesi, é mandatório 
 
A) quimioterapia. 
B) quimioterapia neoadjuvante. D) radioterapia complementar ao tratamento cirúrgico. 
C) hormonioterapia. E) imunoterapia. 
 
23. No estadiamento clínico TNM, o carcinoma oculto da mama se classifica em relação ao tumor primário (T) como 
 
A) Tx. B) To. C) Tis. D) T1. E) T2. 
 
24. A destruição quase completa da papila mamária sugere 
 
A) eczema atópico. 
B) corpo estranho. D) papilomatose. 
C) carcinoma de Paget. E) papiloma ductal. 
 
25. A doença fibricística da mama se caracteriza pela tríade: 
 
A) cisto + descarga papilar + ulceração. 
B) nódulo + descarga papilar + retração. D) nódulo + dor + ulceração. 
C) cisto + descarga papilar + dor. E) nódulo + retração + ulceração. 
 
26. O tratamento do fibroadenoma é realizado por 
 
A) exérese. 
B) uso de progesterona. D) uso de antiestrogênios. 
C) radioterapia. E) uso de estrógeno. 
 
27. Nódulo anecóide bem delimitado, com sombra acústica posterior à ecografia, é sinal freqüente de 
 
A) carcinoma. 
B) sarcoma. D) filóides. 
C) fibroadenoma. E) cisto mamário. 
 
28. Qual das patologias abaixo não está relacionada ao comprometimento da mama por granulomas? 
 
A) Tuberculose e sarcoidose. 
B) Actinomicose. D) Criptococose. 
C) Blastomicose. E) Doença de Mondor. 
 
29. Em relação à Sífilis mamária, é incorreto afirmar. 
 
A) Pode ocorrer na fase primária. 
B) Pode ocorrer na fase secundária. D) A Sífilis primária na mama é a mais freqüente. 
C) Pode ocorrer na fase terciária. E) A Sífilis secundária na mama é a mais freqüente. 
 
30. O microrganismo mais comumente encontrado em mastite puerperais é o (as) 
 
A) Staphylococcus aureus coagulase negativo. 
B) Escherichia coli. D) Staphylococcus aureus coagulase positivo. 
C) Anaeróbios. E) Streptococcus viridans. 
 
31. Na mastite puerperal aguda, está indicada a drenagem cirúrgica, quando houver 
 
A) febre. B) flutuação. C) abscesso. D) endurecimento. E) hiperemia local. 
 
32. No acompanhamento de uma paciente operada de câncer de mama, quais as principais localizações que devem ser 

investigadas como sede de metástase? 
 
A) Ossos, ovários e pulmões. 
B) Fígado, pulmões e rins. D) Cérebro, ossos e fígado. 
C) Ossos, pulmões e fígado. E) Rins, pulmões e ossos. 
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33. Constitui-se fator de risco para câncer de mama. 
 
A) Dieta pobre de gordura. 
B) Menarca tardia. D) Primeiro filho aos 35 anos. 
C) Menopausa precoce. E) Dieta rica em fibra. 
 
34. Assinale a alternativa que caracteriza lesão pré-maligna da mama. 
 
A) Calcificações. 
B) Papiloma intraductal. D) Hiperplasia lobular típica. 
C) Hiperplasia ductal atípica. E) Fibroadenose. 
 
35. Não é marcador tumoral no câncer de mama. 
 
A) CEA. B) CA-15-3. C) CA-549. D) Catepsina-D. E) B-HCG. 
 
36. A paciente com maior risco para câncer de mama pode ter a(s) seguinte(s) característica(s) patológica(s) ou história 

familiar: 
 
A) proliferação sem atipia. 
B) hiperplasia típica.   D) hiperplasia atípica e história familiar de câncer de mama. 
C) hiperplasia típica e história familiar de câncer de mama.  E) cistos e história familiar de câncer de mama. 
 
37. A mastectomia radical modificada com preservação dos nódulos peitorais é 
 
A) Halstead. B) Patey. C) Urban. D) McWhirter. E) Madden. 
 
38. A chamada “mastectomia higiênica” no câncer de mamário corresponde à 
 
A) mastectomia Halsted. 
B) mastectomia simples. D) mastectomia radical modificada (Madden). 
C) mastectomia Patey. E) Mastectomia super-radical do Urban. 
 
39. Em relação à mastectomia radical à Patey, assinale a alternativa correta. 
 
A) Só a mama comprometida é retirada. 
B) Retira-se a mama, o peitoral menor e o conteúdo axilar. 
C) O músculo peitoral maior é retirado. 
D) Os linfonodos de cadeia mamária interna são retirados. 
E) Ambos os peitorais, maior e menor, são retirados. 
 
40. Na hiperplasia epitelial atípica (lobulae e ductal), a conduta é 
 
A) excisão de lesão com margens e seguimento clínico. 
B) mastectomia simples. D) mastectomia à Madden. 
C) quadrantectomia. E) mastectomia radical. 
 
 


