
Questões: 
 
1) Em que faixa populacional o screening para câncer de próstata 

tem maior eficácia no sentido de diminuir a mortalidade? 
 
a) Entre 45 e 50 anos 
b) Entre 45 e 60 anos 
c) Entre 55 e 65 anos 
d) Acima de 65 anos 

 
2) Assinale a assertiva correta sobre o screening para câncer de 
próstata. 
 
a) O screening para câncer de próstata com avaliações a cada 4 
anos tem o mesmo índice de detecção de tumores do que o 
realizado a cada 2 anos. 
b) O screening para câncer de próstata quando realizado a cada 2 
anos possui maiores índices de detecção de câncer.   
c) O screening realizado a cada 4 anos possui índices de detecção 
maiores do que os realizados com intervalos menores. 
d) Nenhuma das acima 
 
3) Assinale a alternativa correta sobre os exames realizados para 

screening de câncer de próstata. 
 

a) O exame de toque retal utilizado isoladamente para detecção 
precoce da doença é o melhor método. 

b) Os pacientes diagnosticados somente com exame de toque 
retal costumam ter doença menos agressiva 

c) O uso do PSA associado ao toque retal aumentou a 
possibilidade de detecção de pacientes com câncer de próstata 
localizado 

d) Pacientes com PSA normal têm risco de câncer de próstata de 
cerca de 5% 
 

4) Assinale a assertiva incorreta. 
 

a) O screening para câncer de próstata aumentou a probabilidade 
de se diagnosticar um câncer ao longo da vida dos homens 

b) Os pacientes com câncer de próstata diagnosticado com 
screening são a maioria hoje em dia 

c) O screening aumentou drasticamente a sobrevida global e 
câncer específica no caso do câncer da próstata. 

d) Os tumores diagnosticados com screening têm uma  
característica menos agressiva 
 
 
 
 
 



5) Com relação ao screening de câncer de próstata: 
 
a) Beneficiou os pacientes mais idosos 
b) Causa muita angústia aos pacientes, pois o risco de uma 

doença mais agressiva é maior. 
c) Beneficiou os pacientes mais jovens 
d) Pode gere o diagnóstico de tumores insignificantes em maior 

escala.  
 

 


