
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             CANCEROLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Um homem de 66 anos apresenta-se com um adenocarcinoma de pulmão. O tumor 

primário mede 6 cm. Infiltração de linfonodos hilares ipsilaterais é detectada em 

um PET/CT. Com um estádio clínico IIB (T2bN1M0) uma toracotomia vídeo 

assistida é realizada e uma ressecção R0 obtida. O material retirado durante a 

cirurgia confirma estádio IIB. Quatro semanas após a cirurgia o paciente está bem 

e sem queixas. Você agora recomenda: 

 

a) Re-estadiamento com PET/CT.  

b) Radioterapia ao mediastino.  

c) Quimioterapia adjuvante baseada em uma combinação de duas drogas que inclua a 

cisplatina.  

d) Quimioterapia adjuvante baseada em uma combinação de duas drogas que inclua a 

cisplatina seguida de radioterapia ao mediastino.  

 

Questão nº: 22 

Qual das drogas abaixo pode estar associada à síndrome hemolítica urêmica? 

 

a) Cisplatina  

b) Gencitabina  

c) Vinorelbina  

d) Ciclofosfamida  

 

Questão nº: 23 

Paciente masculino, 56 anos, tabagista e etilista, com tumor a aproximadamente 22 

cm de distância da arcada dentária; o laudo histopatológico foi de um carcinoma 

epidermóide, grau histológico II. TC de tórax e US endoscópico para estadiamento 

evidenciam que o tumor invade a muscular da mucosa, não comprometia 



linfonodos e não havia evidência de metástase. Qual é o tratamento mais indicado 

para esse paciente? 

 

a) Mucosectomia endoscópica definitiva com margens livres.  

b) Tratamento definitivo com radio e quimioterapia. 

c) Tratamento combinado com radio e quimioterapia seguido de cirurgia 

(trimodalidade).  

d) Quimioterapia sistêmica.  

 

Questão nº: 24 

Paciente feminina, 53 anos, com adenocarcinoma bem diferenciado, com invasão 

vascular e perineural, a seis cm da borda anal, diagnosticado por 

retossigmoidoscopia. Estadiamento com US endoscópio e RM do reto evidencia 

tumor infiltrando a muscular própria, sem evidencia de linfonodos ou metástase. O 

tratamento melhor indicado para esse paciente: 

 

a) Ressecção local transanal, seguido de tratamento adjuvante com fluoropirimidina 

concomitante a radioterapia.  

b) Ressecção anterior baixa com ressecção total do mesorreto, buscando margem 

proximal de 5 cm e distal de 2 cm.  

c) Tratamento neoadjuvante com radio e quimioterapia, seguido de ressecção anterior 

baixa com ressecção total do mesorreto.  

d) Quimioterapia sistêmica seguido de quimio e radioterapia para o reto.  

 

Questão nº: 25 

Com respeito ao câncer colorretal, é CORRETA a opção: 

 

a) A presença de mutação no gene BRAF exclui o diagnóstico da síndrome de polipose 

adenomatosa familiar (FAP).  

b) A adição de terapias moleculares melhorou de forma significatica o tratamento dos 

pacientes com adenocarcinoma metastático de cólon, mas não teve nenhum impacto na 

adjuvância.  



c) A chance de o indivíduo desenvolver câncer colorretal é de 100% no caso da 

síndrome de Lynch.  

d) Paciente com câncer colorretal secundário à HNPCC (síndrome hereditária de câncer 

colorretal não poliposo) se caracterizam por tumor de cólon esquerdo, indivíduo jovem 

(&It;50 anos) e a presença de instabilidade de microssatélites.  

 

Questão nº: 26 

No Câncer de Pâncreas exócrino é CORRETO afirmar: 

 

a) A confirmação histopatológica patológica não é fundamental tanto para definir o 

tratamento quanto como fator prognóstico, sobretudo nos pacientes irressecáveis.   

b) Nos pacientes com doença clínica ou potencialmente ressecável e que não serão 

submetidos a tratamento neocoadjuvante, pode-se proceder diretamente à cirurgia, sem 

confirmação patológica pré-operatória. 

c) Os níveis de CA 19.9 encontram-se elevados em cerca de 90% dos indivíduos com 

Câncer de Pâncreas e têm valor diagnóstico.  

d) O procedimento cirúrgico de escolha é a cirurgia de Whipple na lesão corpo-caudal.  

 

Questão nº: 27 

Em relação à Doença |Trofoblástica Gestacional assinale a opção que se refere ao 

sítio mais frequente de metástase: 

 

a) Vagina  

b) Pelve  

c) Pulmão  

d) Fígado  

 

Questão nº: 28 

Todas as opções abaixo são importantes para a classificação de risco do tumor de 

testículo não seminocomatoso da doença metastática, EXCETO: 

 

a) Sítio de origem do tumor primário.  

b) Grau de diferenciação do tumor.  



c) Nível sérico de alfafetoproteína.  

d) Nível sérico de Beta-HCG.  

 

Questão nº: 29 

Um rapaz de 22 anos procura um médico por causa de uma massa testicular à 

esquerda. Beta-HCG é de 5300 mlU/mL, alfa-feto proteína 7300 ng/ml e o LDH é 

de 214 U/L. Uma orquiectomia radical esquerda confirma um tumor de células 

germinativas do tipo misto, não seminoma. Uma tomografia do tórax, abdome e 

pélvis com contraste oral e venoso mostra múltiplos nódulos pulmonares em ambos 

os pulmões, e um conglomerado de linfonodos retroperitoneais de 8 cm de 

diâmetro. Uma ressonância magnética do cérebro é normal. Você recomenda: 

 

a) Bleomicina, etoposídeo e cisplatina (BEP) X 3 ciclos.   

b) BEP X a ciclos.  

c) Etoposídeo e cisplatina (EP) X 4 ciclos.  

d) Cisplatina, vimblastina e bleomicina (PVB) X 3 ciclos.  

 

Questão nº: 30 

O uso de ácido all-transretinoico (ATRA) tem como um de seus principais riscos a 

interação medicamentosa com tetraciclina. A associação traz como risco: 

 

a) Risco de hemorragia digestiva alta e baixa.   

b) Picos de hipertensão arterial sistêmica.  

c) Aumento/potencialização da toxicidade.  

d) Aumento da pressão intracraniana.  

 

Questão nº: 31 

 

A neurólise celíaca, um procedimento neurolítico de plexos simpáticos tem como 

indicação: 

 

a) Controle das algias complexas de origem indefinida.  

b) Controle da dor restrita ao membro superior, pescoço e face.  



c) Os paraefeitos da infusão de morfina e anestésicos locais no espaço intratecal.  

d) O acometimento de vísceras tanto abdominais quanto retroperitoneais, sem inclusão 

de territórios somáticos.   

 

Questão nº: 32 

Os raios gama, raios-x e a luz UV são todos partes  do espectro eletromagnético. A 

interação dessas radiações com as células e tecidos depende basicamente: 

 

a) Da propensão a apoptose celular do tecido exposto.  

b) Da capacidade de reparação do DNA celular.  

c) Da frequência ou comprometimento de onda da radiação. 

d) Da expansão policlonal.  

 

Questão nº: 33 

Os tumores localizados no terço superior do esôfago estão ligados à maior 

mortalidade cirúrgica e os pacientes com carcinoma invasivo inicial, que não são 

candidatos à ressecção cirúrgica, apresentam resultados semelhantes quando 

tratados de forma combinada. 

 

a) Tratamento combinado refere-se à combinação de vários quimioterápicos.  

b) Nesse caso, o tratamento combinado refere-se a um procedimento de radioterapia 

realizado sob grande coordenação com o médico radioterapeuta. 

c) Forma combinada de tratamento consiste em tratar o paciente conjuntamente com a 

radioterapia e quimioterapia.  

d) A forma combinada do tratamento refere-se dar informações precisas e contínuas do 

tratamento associado à radioterapia. 

 

Questão nº: 34 

No câncer gástrico o correto estadiamento é fundamental para a determinação do 

tratamento definitivo, podendo-se separar os pacientes potencialmente ressecáveis 

daqueles de baixo risco (estádio clínico T1-2 N0) e de alto risco (estádio clínico T3-

4 ou N+). Entretanto, a estratificação pré-operatória é limitada, sendo possível 



somente com: 

 

a) Tomografia Computadorizada  

b) US endoscópica  

c) Análise patológica do especimen 

d) Determinação dos níveis do CA 125 

 

Questão nº: 35 

Na menopausa a síntese dos hormônios ovarianos cessa. Entretanto, o estrogênio 

continua a ser sintetizado a partir do androgênio (produzido pelas suprarrenais) 

por uma enzima da superfamília CYP. Essa enzima é conhecida por: 

 

a) Aminoglutethimide  

b) Aromatase  

c) Testosterona  

d) Exemestano  

 

Questão nº: 36 

Uma senhora de 36 anos, de origem chinesa, recentemente mudou-se para o Brasil 

para acompanhar o marido que trabalha em uma empresa petrolífera. Logo após a 

chegada, ela é diagnosticada com um adenocarcinoma do pulmão T2aN1M1b(está- 

dio IV). Não há história de tabagismo ou de exposição secundária ao tabaco. Dos 

testes abaixo qual é o mais útil para auxiliar nas decisões sobre o tratamento neste 

momento? 

 

a) Verificar se existe mutação KRAS.  

b) Verificar se existe mutação EGFR.  

c) Verificar se existe mutação do receptor VEGF.  

d) Verificar se existe mutação BRAF.  

 

 

 



Questão nº: 37 

Com relação ao câncer gástrico, podemos afirmar que: 

 

a) A distribuição da doença no Brasil é diretamente proporcional o nível sócio 

econômico.  

b) O H. pylory foi considerado pela OMS, como “carcinógeno classe II”.   

c) O adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, geralmente pouco diferenciado, está ligado 

a fatores ambientais, como álcool, tabaco e dieta.  

d) No tipo difuso, o evento carcinogênico principal é a perda de expressão da E-

caderina.  

 

Questão nº: 38 

Em relação ao melanoma cutâneo, são considerados fatores prognósticos, 

EXCETO: 

 

a) Profundidade da lesão  

b) Presença de ulceração  

c) Sexo  

d) Linfonodos acometidos.  

 

Questão nº: 39 

Evidências recentes demonstram que a presença da mutação BRAF é necessária 

para a eficácia de qual dos agentes abaixo para o tratamento do melanoma 

metastático: 

 

a) Vemurafenib  

b) Dacarbazina  

c) Interferon  

d)Ipilimumab   

 

 

 



Questão nº: 40 

Qual dos tumores abaixo está associado a síndrome MEN1? 

 

a) Adenocarcinoma de mama  

b) Gliomas  

c) Gastrinomas 

d) Seminoma  

 

Questão nº: 41 

Qual é o tipo de tumor de ovário mais comum na pós- menopausa? 

 

a) Disgerminoma 

b) Teratoma maduro 

c) Adenocarcinoma de ovário  

d) Tumor endodermal.  

 

Questão nº: 42 

O tratamento adjuvante mais indicado para o carcinoma ductal infiltrante 

T2N0M0 RE negativo, RP negativo e HER2 negativo (triplo negativo- basal like) 

em uma mulher com 36 anos submetida à cirurgia conservadora é: 

 

a) TAC seguido de RT. 

b) AC x 4  seguido de RT. 

c) Ooforectomia seguida por CMF x 6 concomitante à RT.  

d) RT seguida de quatro ciclos de AC e inibidor de aromatase por cinco anos.  

 

Questão nº: 43 

O procedimento mais indicado para carcinoma ductal “in situ”comedo, RE 

positivo, com 2 cm em uma mulher de 40 anos é: 

 

a) Apenas a remoção da lesão com 5 mm de margens de segurança.  

b) Mastectomia radical  

 



c) Cirurgia conservadora seguida de RTY na mama e AC x 4 ciclos.  

d) Remoção da lesão com 5 a 10 mm de margens de segurança, seguida de RT na mama 

e tamoxifeno por 5 anos.  

 

Questão nº: 44 

Um homem de 56 anos e com adenocarcinoma moderadamente diferenciado do 

cólon ascendente, estádio III, foi submetido à hemicolectomia direita. Qual dos 

seguintes tratamentos adjuvantes é o mais adequado? 

 

a) 5FU e leucovorin por cinco dias, seis ciclos de 28/28 dias.  

b) FOLFOX 4. 

c) FOLFOX 6.  

d) Capecitabina por 14 dias em ciclos de 28 dias.  

 

Questão nº: 45 

O rastreamento de câncer colorretal reduz a mortalidade pela doença de forma 

significativa. Os únicos testes avaliados por estudos randomizados e que 

demonstraram redução da incidência de câncer e de mortalidade pela doença: 

 

a) Pesquisa de sangue oculto, 3 amostras e retossigmoidoscopia/colonoscopia. 

b) Retossigmoidoscopia/colonoscopia e determinação do CEA.  

c) Pesquisa de sangue oculto, 3 amostras e determinação do CEA.  

d) Retossigmoidoscopia e colonoscopia.  

 

Questão nº: 46 

A incidência de metástase em suprarrenal em pacientes com câncer de pulmão 

aumenta consideravelmente de menos de 10% para 60% quando a lesão: 

 

a) Estiver confinada ao parênquima pulmonar, sem o comprometimento brônquico.  

b) For < 2cm.  

c) For > 2cm e < 4 cm.  

d) Estiver obstruindo o brônquio-fonte.  

 



Questão nº: 47 

No câncer de pulmão, não se indica a quimioterapia adjuvante para pacientes 

operados no estágio: 

 

a) Em todos os pacientes com tumor < 4 cm de diâmetro. 

b) IIB  

c) Em pacientes com tumores > que 5 cm de diâmetro sem comprometimento 

linfonodal.  

d) IA 

 

Questão nº: 48 

Há basicamente dois tipos de histologia no câncer de esôfago: carcinoma 

epidermóide (esôfago proximal e médio) e adenocarcinoma (distal). O marco 

anatômico que estatisticamente fixa o limite das incidências dos dois tipos 

histológicos é: 

 

a) A bifurcação da carina.  

b) O espaço infra-glótico.  

c) O piloro  

d) A extensão da esofagite de refluxo.  

 

Questão nº: 49 

Dos tumores malignos do intestino delgado, a histologia mais comumente 

encontrada é: 

 

a) Linfomas  

b) Adenocarcinoma  

c) Tumores neuroendócrinos  

d) Sarcomas  

 

 

 



Questão nº: 50 

No câncer de cólon, o tratamento adjuvante confere qual benefício, 

predominantemente: 

 

a) Melhora da dor abdominal.  

b) Diminuição dos casos de sangue oculto nas fezes, no pós operatório.    

c) Redução da recorrência, principalmente nos 2 primeiros anos de acompanhamento. 

d) Melhor controle dos índices de CEA.  

 

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


