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21.  O melhor esquema terapêutico para pacientes com neoplasia maligna de bexiga, os 
quais são clinicamente inelegíveis para cirurgia radical, é:

a) Ressecção trans-uretral.
b) Radioterapia e cisplatina.
c) BCG intravesical.
d) Adriblastina.

22. Entre  as neoplasias primárias do fígado, a de maior frequência é:

a) colangiocarcinoma.
b) angiossarcoma.
c) fibrolamelar.
d) carcinoma hepatocelular.

23.  Em um paciente que apresenta grande massa hepática acometendo lobo direito do 
fígado, o procedimento que deve ser realizado para melhorar a ressecabilidade cirúrgica e 
aumentar a reserva hepática é:

a) Embolização da veia porta.
b) Quimioterapia neo- adjuvante.
c) Radioterapia.
d) Radioablação do tumor.

24.  Paciente  portador  de  neoplasia  maligna  primária  do  fígado,  com  tumor  único, 
apresentando invasão vascular, é estadiado como:

a) T1.
b) T2.
c) T3.
d) T4.
 

25.  No  caso  de  uma  paciente  com  adenocarcinoma  de  ovário  apresentando,  após  a 
cirurgia citorredutora, doença residual > 1cm, o melhor esquema de quimioterapia neo-
adjuvante é:

a) Irinotecano e mitomicina- C.
b) Gencitabina.
c) Cisplatina, doxorrubicina e ciclofosfamida.
d) Carboplatina e taxano.



26.  Paciente  do  sexo  masculino  com  40  anos  de  idade,  apresenta  extensa  doença 
linfonodal em retroperitônio e níveis elevados de β- HCG e α- fetoproteína, com exame 
dos testículos normais. O diagnóstico mais provável é:

a) Seminoma.
b) Teratoma.
c) Tumor de células germinativas extragonadal.
d) Carcinoma indiferenciado.

27. No astrocitoma de baixo grau o subtipo de pior prognóstico é:

a) Fibrilar.
b) Gemistocítico.
c) Protoplástico.
d) Pilocítico Juvenil.

28. No adenocarcinoma gástrico precoce, o subtipo III é classificado como:

a) Escavado.
b) Protuberante.
c) Superficial elevado.
d) Superficial plano.

29.  Na  drenagem  linfática  do  estômago,  o  grupamento  linfonodal  de  número  10 
corresponde aos linfonodos:

a) Infrapilóricos.
b) Artéria hepática comum.
c) Ao longo da artéria cólica média.
d) Hilo esplênico.

30.  Em  um  paciente  portador  de  adenocarcinoma  de  estômago  localizado  no  terço 
proximal  do órgão, são considerados N2, de acordo com a classificação japonesa,  os 
linfonodos do grupo:

a) 7.
b) 4.
c) 13.
d) 15.

31. No câncer de cólon, o principal local de metástases extra-hepáticas é:

a) Rim.
b) Peritônio.
c) Linfonodos portais.
d) Pulmão.

 



32. A melhor medida terapêutica para se tratar a fístula esôfago-brônquica neoplásica é:

a) Radioterapia.
b) Cirurgia.
c) Prótese trans- esofágica.
d) Quimioterapia.

33.  Paciente  com  30  anos  de  idade  apresentando  osteossarcoma  em  fêmur  direito 
acompanhado de metástase pulmonar. A melhor forma de tratamento é:

a) Ressecção da doença primária e quimioterapia.
b) Ressecção higiênica e terapia de suporte.
c) Radioterapia no membro e quimioterapia paliativa.
d) Quimioterapia  neo-adjuvante,  ressecção  da  doença  primária  e  metástases  e 

quimioterapia.

34.  Nos  protocolos  de  neo-adjuvância  para  sarcomas  de  partes  moles  deve-se 
preferencialmente adotar o seguinte esquema terapêutico:

a) Quimioterapia.
b) Radioterapia.
c) Radioterapia seguida de quimioterapia.
d) Quimioterapia seguida de radioterapia.

35. Para pacientes estádio IVB de câncer de endométrio G1 ou G2, o melhor esquema 
terapêutico é:

a) Quimioterapia.
b) Radioterapia.
c) Hormonioterapia.
d) Quimioterapia e hormonioterapia.

36. Paciente tratado de câncer de cólon apresenta CEA em elevação, não apresentando 
doença detectável por métodos convencionais. O método mais eficiente para se detectar o 
local da metástase é:

a) PET- TC.
b) Cintilografia.
c) RNM.
d) TC seriada.

37. A complicação metabólica mais frequente nos pacientes com câncer é:

a) Hipernatremia.
b) Hiperuricemia.
c) Hipercalcemia.
d) Hiponatremia.



38. O principal tratamento adjuvante do câncer tireoidiano bem diferenciado é:

a) Iodo radioativo e supressão do TSH.
b) Quimioterapia.
c) Radioterapia.
d) Supressão do TSH.

39. Paciente com tumor de pulmão de não-pequenas células com estadiamento IIIa e com 
bom OS, a melhor forma de tratamento é: 

a) Cirurgia.
b) Quimioterapia, Radioterapia e Cirurgia.
c) Quimioterapia e Radioterapia paliativas.
d) Radioterapia. 

40. O tumor de pulmão que é tratado exclusivamente através de terapia sistêmica é o:

a) Adenocarcinoma.
b) Carcinoma epidermóide.
c) Carcinoma de pequenas células.
d) Carcinoma indiferenciado de grandes células.

41.  Paciente  com  30  anos  de  idade,  portadora  de  teratoma  imaturo.  O  regime 
quimioterápico padrão é:

a) Adriamicina, cisplatina e 5- FU.
b) Bleomicina, cisplatina e etoposídeo.
c) Iofosfamida e doxorrubicina.
d) Gencitabina e paclitaxel.

42. A melhor forma de tratamento do carcinoma de nasofaringe nos estádios I e II é: 

a) Radioterapia.
b) Cirurgia.
c) Quimioterapia.
d) Cirurgia e quimioterapia.

43. No caso de um paciente com adenocarcinoma de glândula salivar, o melhor exame 
para a detecção de linfonodos cervicais é:

a) TC.
b) PET- TC.
c) Cintilografia.
d) RNM.

44. A bactéria envolvida na patogênese do linfoma gástrico é:

a) Kleibisiella.
b) Streptococcus α-hemolyticus.
c) Helicobacter pylori.
d) Staphilococcus aureus.



45. A melhor forma de paliação para um paciente com doença pélvica avançada com 
invasão perineal é:

a) Radioterapia.
b) Quimioterapia.
c) Qimioterapia e radioterapia.
d) Cirurgia.

46. O melhor tratamento para um paciente de 82 anos com adenocarcinoma de próstata 
Gleasson 7(3+4) e estadiamento T2bN0M0 é:

a) Prostatectomia radical.
b) Radioterapia conformacional.
c) Radioterapia.
d) Hormonioterapia.

 
47. Paciente de 70 anos tratado com radioterapia exclusiva para um adenocarcinoma de 
próstata Gleasson 8(4+4) apresentou após 3 anos de tratamento aumento progressivo do 
PSA. A melhor forma de tratamento é:

a) Hormonioterapia.
b) Radioterapia.
c) Quimioterapia.
d) Cirurgia.

48. No paciente com adenocarcinoma de próstata metastático androgênio-independente, o 
esquema de quimioterapia, de primeira linha, deve incluir:

a) Adriamicina.
b) Mitoxantrona.
c) Bleomicina.
d) Ciclofosfamida. 

49. No adenocarcinoma de cólon metastático a toxicidade dermatológica ocorre com a 
seguinte droga:

a) Capecitabina.
b) Raltitrexede.
c) Cetuximabe.
d) Oxaliplatina.

50. A droga que causa aumento do RNI em pacientes anticoagulados com varfarina é:

a) Oxaliplatina.
b) Capecitabina.
c) Irinotecano.
d) Leucovorin.
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