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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)  

O paciente entrou para dentro da sala de exames agora. 

A expressão em destaque no trecho acima consiste em uma figura de linguagem denominada 

A) elipse 

B) zeugma 

C) metáfora 

D) eufemismo 

E) pleonasmo vicioso 

Questão 02 (Peso 1) 

Vou ___ Policlínica todos os dias, obedeço ____ regulamento. Eu viso ___ cargo de Coordenador do 
Serviço. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) na / o / ao 

B) à / ao / ao 

C) na / ao / o 

D) na / o / o 

E) a / o / ao 

Questão 03 (Peso 1)  

Na inauguração da Policlínica, estiveram presentes várias autoridades, inclusive o Reitor de uma 
Universidade. A alternativa que contém o pronome de tratamento usado para se dirigir de forma 
cerimoniosa aos Reitores de universidades é 

A) Vossa Senhoria 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Eminência 

D) Vossa Reverência 

E) Vossa Magnificência 

Questão 04 (Peso 2)  

Alguém _________ que o atendimento está suspenso, mas ninguém ____________ para desmarcar a 
consulta. Assim, _______________ amanhã no horário combinado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) me disse / me telefonou / aguardar-lhe-ei 
B) disse-me / telefonou-me / aguardar-lhe-ei 
C) disse-me / me telefonou / aguardarei-lhe 
D) me disse / me telefonou / aguardarei-lhe 
E) me disse / telefonou-me / aguardarei-lhe 

Questão 05 (Peso 2) 

 

Sobre “[...] logo existo”, é correto afirmar que é uma oração coordenada 

A) assindética. 
B) sindética conclusiva. 
C) sindética explicativa 
D) sindética alternativa. 
E) sindética adversativa. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Apesar da falta de energia, os atendimentos na policlínica não foram ______________. A equipe de 
manutenção procedeu ____ acionamento do gerador e todos os pacientes agendados _________ 
atendidos. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima 

A) suspensos / o / forão 

B) suspensos / o / foram 

C) suspensos / ao / foram 

D) suspendidos / o / foram 

E) suspendidos / ao / forão 

Questão 07 (Peso 2)  

A alternativa que contém o verbo em destaque conjugado corretamente é 

A) Eu odio chegar atrasado 

B) Eu medio os conflitos entre pais e filhos. 

C) Eles remediam a situação, mas deviam ter prevenido. 

D) Ele medeia o conflito entre trabalhadores e empresários. 

E) Ele ansia pela aprovação do novo tratamento pela ANVISA. 

Questão 08 (Peso 3) 

A ____________ (propósito) é boa, porém o resultado é ______________ (duvidoso). Só saberemos 
após a próxima _______________ (reunião) da Comissão. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) intensão / incerto/ seção 

B) intenção / incerto / seção 

C) intenção / inserto / cessão 

D) intenção / incerto / sessão 

E) intensão / inserto / sessão 

Questão 09 (Peso 3) 

_____________ uma hora começou a discussão entre os familiares, mas somente agora descobrimos 
o _______________ do conflito: o comportamento negligente de um dos filhos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Há cerca de / porquê 
B) Há cerca de / porque 
C) A cerca de / por que 
D) A cerca de / porquê 
E) Acerca de / porque 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Alugam-se muletas. 
(2) Voz passiva (   ) O menino se feriu com a faca. 
(3) Voz reflexiva (   ) O menino foi ferido com a faca. 
  (   ) Os médicos farão um mutirão amanhã. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 3 

B) 1 3 2 1 

C) 2 3 2 1 

D) 2 1 2 3 

E) 3 2 3 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles considerados 
de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 

Questão 16 (Peso 2) 

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 

  



Processo Seletivo – Consórcio Público Interfederativo de Saúde – Edital nº 001/2018  
 Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem - Código 023 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.  5 

 
Questão 17 (Peso 2)  

A realização de consórcios públicos pode ser feita com diversos objetivos, desde que sejam observados 
os limites constitucionais e legais por parte dos entes federados participantes (BRASIL, 2007). 

Sobre os possíveis objetivos para se realizar um consórcio público, é correto afirmar que 

A) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos pode se constituir em 
objetivo de um consórcio público.  

B) os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados deverão se 
consorciar em relação a todos eles. 

C)  a produção de informações ou de estudos técnicos não pode se constituir, por si só, em um objetivo 
para se realizar um consórcio público. 

D) um consórcio pode ser feito visando à prestação de serviços, mas não o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos entes consorciados. 

E) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pela União, que deve observar as 
necessidades locais e regionais antes de autorizar o consórcio. 

 

Questão 18 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

Questão 19 (Peso 2)  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 

  



Processo Seletivo – Consórcio Público Interfederativo de Saúde – Edital nº 001/2018  
 Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem - Código 023 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.  6 

 
Questão 20 (Peso 2)  

Os chamados consórcios públicos devem ser contratados mediante a observância das diretrizes 
definidas pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005).  

Sobre a contratação de consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) é proibido aos entes federados, que realizam um consórcio, ceder servidores, independente da 
legislação de cada qual. 

B) a União deve participar de todos os consórcios públicos na área da saúde, respeitando a hierarquia 
do sistema de saúde. 

C) para a celebração de um consórcio público, é obrigatória a prévia subscrição dos entes federados 
participantes em um protocolo de intenções.  

D) os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas 
obrigações contraídas pelo consórcio público. 

E) os consórcios públicos na área de saúde são regulamentados por legislação específica, a despeito 
das diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 22 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V F V F 

C) F F V V 

D) F V V F 

E) F V F V 
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Questão 23 (Peso 3)  

Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, diversos e importantes eventos 
contribuíram para o delineamento e a construção do que viria a ser o atual Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, desempenhou um 
papel fundamental ao propor a reformulação do sistema nacional de saúde (BRASIL, 1986). 

Em relação às contribuições da 8ª Conferência Nacional de Saúde para a construção do SUS, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Defendeu a integralização das ações de saúde por meio da manutenção de uma dicotomia 
preventiva-curativa. 

(   ) Propôs a criação de um Sistema Único de Saúde que representasse a construção de um novo 
arcabouço institucional através de uma ampla Reforma Sanitária. 

(   ) Propunha a introdução de práticas alternativas de assistência no âmbito dos serviços de saúde, 
possibilitando ao usuário o direito de escolher a terapêutica preferida. 

(   ) Defendeu que o novo sistema deveria ser coordenado por um único Ministério e, dessa forma, 
a unicidade de comando não deveria ser reproduzida nos níveis estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

O estudo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) busca compreender e estabelecer as relações 
entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde 
de sua população. Um dos modelos clássicos que se propõe a elucidar tais relações foi proposto por 
Diderichsen e Hallqvist em 1988, tendo sido adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 2001 
(BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1_Modelo Diderichsen e Hallqvist 

 
Fonte: Google Imagens (2018) (Adaptado). 

Considerando o modelo de DSS proposto por Diderichsen e Hallqvist (1988) e a figura 1, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Entende-se por “consequências sociais” o impacto que a situação socioeconômica do indivíduo 
e sua família tem sobre a doença. 

(   ) O modelo apresentado enfatiza a estratificação social gerada pelo contexto social, conferindo 
aos indivíduos posições sociais distintas e provocando diferenciais de saúde. 

(   ) Pode-se afirmar que, de acordo com a posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, 
aparecem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam danos à saúde.  

(   ) O modelo apresentado propõe dispor os DSS em diferentes camadas, contemplando desde os 
determinantes individuais até uma camada mais distal, onde se situam os macrodeterminantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é     

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 25 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

Sobre os documentos médicos, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
(   ) É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 

que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 
(   ) É permitido ao médico autorizar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não 

obrigados ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 

B) V V F 

C) V F F 

D) F V F 

E) F F V 

Questão 27 (Peso 1)  

Sobre o sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Na investigação de suspeita de crime, o médico é obrigado a revelar segredo relacionado ao 
paciente envolvido em processo penal. 

(   ) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. 

(   ) É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive 
a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, 
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 

B) V F F 

C) F V F 

D) F F V 

E) F V V 
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Questão 28 (Peso 1)  

Em relação à anatomia radiológica do tórax, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Na radiografia de tórax em PA observando o lado direito, a opacidade hilar superior é formada 
pelo ramo ascendente da artéria pulmonar e pela veia pulmonar superior. 

(   ) As medidas normais do coração na radiografia e TC de Tórax são: limite superior do índice 
cardiotorácico na radiografia em PA= 50% e limite superior do índice cardiotorácico na 
radiografia em AP= 55%. 

(   ) Na radiografia em perfil, a opacidade do hilo direito é formada anteriormente pela veia pulmonar 
superior e pelos ramos ascendente e descendente da artéria pulmonar direita. Como a artéria 
pulmonar direita principal está no mediastino e é circundada por outros vasos e tecido mole, 
sua visualização é possível na radiografia em perfil. 

(   ) Na radiografia em perfil, a "janela hilar inferior" é um importante referencial anatômico na 
radiografia em perfil. Consiste em um U invertido, formado anteriormente pelo hilo direito, 
superiormente pela porção curva da artéria pulmonar esquerda (situada acima do brônquio 
principal esquerdo) e, posteriormente, pela artéria interlobar esquerda. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F V 
C) V V V F 
D) F V F V 
E) F F F V 

Questão 29 (Peso 1) 

Os métodos de imagem são de extrema relevância para diagnóstico de patologias associadas à 
substância branca hemisférica do cérebro, região anatômica que contém basicamente três tipos de 
fibras: fibras de projeção, fibras de associado e fibras comissurais. As fibras de projeção conduzem 
impulsos do córtex para locais distantes ou vice-versa. As fibras de associação conectam o córtex 
adjacente dentro do mesmo hemisfério. As fibras comissurais conectam o córtex correspondente aos 
dois hemisférios. Um exemplo de comissura intra-hemisférica (fibra de associação) é 

A) o corpo caloso. 
B) a corona radiada. 
C) a comissura anterior. 
D) o fascículo uncinado. 
E) a radiação talamocortical. 

Questão 30 (Peso 1)  

Posição do paciente em decúbito dorsal, com cabeça rotacionada em 15° para o lado oposto ao da 
estrutura a ser radiografada e linha horizontal americana perpendicular à mesa bucky. O raio central 
perpendicular ao filme ou com inclinação 12° podalico em relação à linha infraorbitomeatal, entrando 
na borda lateral da òrbita a ser radiografado.  

Esta descrição refere-se à incidência radiográfica de 

A) Mayer 

B) Guillen 

C) Towne 

D) Schuller 

E) Chaussé III 

Questão 31 (Peso 2) 

A maioria das reações agudas ________________________ ocorre nos primeiros 20 minutos após a 
administração do meio de contraste. De acordo com a classificação dos sintomas, o tempo entre o uso 
do meio de contraste e o início dos sintomas não influencia o grau de severidade da reação.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) nas arritmias 
B) no exantema 
C) na congestão nasal 
D) no edema agudo do pulmão 
E) nos broncoespasmo e laringoespasmo 
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Questão 32 (Peso 2)  

Em relação às técnicas de diagnóstico por imagem da coluna vertebral, é correto afirmar que 

A) na aquisição das imagens pelo PET-CT, é possível analisar o metabolismo de diversos tecidos com 
o mapeamento de diferentes substâncias químicas no organismo. Nestes casos, a substância 
química (fármaco) mais frequentemente utilizada é o gadolínio, principalmente, na especialidade de 
oncologia e investigação da coluna vertebral. 

B) nas aquisições de mioleografia e/ou mielotomografia, as imagens são realizadas com contraste 
radiopaco injetado no espaço subdural, permitindo a visualização indireta da medula espinhal e das 
raízes nervosas. Nesses procedimentos, um meio de contraste hidrossolúvel e não iônico é injetado 
após punção, geralmente, em região suboccipital, de preferência com auxílio da radioscopia. 

C) a principal aplicação do uso das técnicas de ressonância magnética é para patologias traumáticas 
da coluna vertebral por permitir a detecção e a avaliação da extensão das fraturas para os arcos 
posteriores, bem como a identificação e mensuração dos fragmentos ósseos intracanal e do grau 
de compressão da medula espinhal, não sendo possível a realização de tomografia 
computadorizada nestes casos. 

D) a ressonância magnética é considerada a melhor modalidade de imagem para a avaliação global 
da coluna vertebral. É o método atual de escolha dos médicos radiologistas para ao estudo das 
alterações degenerativas do disco intervertebral, bem como na avaliação de emergência, por 
exemplo, na síndrome de compressão da medula, permitindo adequada análise das lesões e 
inferindo no prognóstico do paciente. 

E) a avaliação de exames de coluna no pós-operatório com colocação de materiais metálicos (como 
próteses, parafusos ou outros recursos utilizados em procedimentos cirúrgicos) melhorou com o 
advento dos equipamentos de ressonância magnética, pois estes permitem a obtenção de cortes 
mais finos e excelentes reconstruções multiplanares, enquanto, na Tomografia Computadorizada, 
os artefatos impossibilitam uma avaliação adequada da região. 

Questão 33 (Peso 2)  

Adolescente de 14 anos, sexo feminino, com problemas de marcha. Radiografias da coluna vertebral 
normais. 

Figura 2 

 
Fonte: CHEW, Felix S..Imaginologia musculoesquelética: estudo de casos. 3. ed. São Paulo; Manole, 2016, p. 280. 

Sobre esse caso clínico, de acordo com a figura 2, é correto afirmar que 

A) a paciente pode ter como diagnóstico a doença chamada artrite juvenil crônica que se caracteriza 
pela dilatação displásica e o achatamento das cabeças femorais. 

B) se sugere a possibilidade diagnóstica de ser a apresentação clássica da doença de Legg-Calvé-
Perthes, principalmente, pela proliferação epifisária e perda da cartilagem com anquilose. 

C) a radiografia demonstrada se refere a uma imagem oblíqua onde ambos os quadris estão 
localizados de maneira anormal com os colos femorais em uma possível orientação verticalizada. 

D) as cabeças femorais na acondroplasia costumam ser pequenas e rasas, associadas a 
anormalidades ósseas na pelve e na parte lombar da coluna vertebral, como demonstrado neste 
caso clínico. 

E) com base na radiografia, o diagnóstico é de displasia epifisária múltipla, que designa um grupo 
heterogêneo de distúrbios, que têm em comum uma anormalidade dos condrócitos epifisários, 
levando a um crescimento retardado e desordenado com ossificação das extremidades ósseas.  
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Questão 34 (Peso 2)  

O mediastino pode ser considerado como um compartimento tecidual situado entre os pulmões, 
margeado de cada lado pela pleura mediastinal, anteriormente, pelo esterno e a parede torácica, e, 
posteriormente, pela coluna e a parede torácica. Embora a anatomia mediastinal possa ser vista de 
forma bastante detalhada com o uso da Tomografia Computadorizada (TC), a descrição da anatomia 
normal se limita às estruturas que têm valor diagnóstico. Em geral, o mediastino pode ser dividido em 
três partes. Em adultos, cada uma dessas divisões é composta por cerca de sete cortes contíguos de 
10 mm ou 10 cortes contíguos de 7 mm. O mediastino pode ser dividido, comumente, segundo a 
literatura em três partes: mediastino médio, mediastino posterior e mediastino anterior.  

A alternativa, que correlaciona a caracterização do mediastino de acordo com a divisão do mesmo é 

A) Mediastino subaórtico; Mediastino sub-traqueal; Mediastino pericardíaco. 
B) Mediastino subaórtico; Mediastino supra-aórtico; Mediastino pericardíaco. 
C) Mediastino supra-aórtico; Mediastino subaórtico; Mediastino paracardíaco. 
D) Mediastino subaórtico; Mediastino supra-traqueal; Mediastino supra-aórtico. 
E) Mediastino supra-aórtico; Mediastino sub-traqueal; Mediastino paracardíaco. 

Questão 35 (Peso 2) 

A Densitometria Óssea é preditiva de fraturas e estudos epidemiológicos. Correlaciona-se com a força 
em estudos biomecânicos de fragmentos ósseos corticais e trabeculares. A anatomia esquelética 
relevante para Densitometria Óssea indica a Densidade Mineral Óssea e sua composição, conforme 
sítios para o estudo. Estes sítios estão caracterizados com predominância trabecular, cortical ou mista. 
O(s) sítio(s), predominantemente, misto(s) é(são) 

A) o Trocânter. 
B) o Calcâneo. 
C) as Vértebras. 
D) o Rádio, ulna distal. 
E) 1/3 do rádio (33%). 

Questão 36 (Peso 3)  

Sobre as considerações patológicas visualizadas nos procedimentos diagnósticos da mama, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Nas lesões malignas, os aspectos radiológicos podem aparecer como numerosos e bilaterais, e 
as calcificações, geralmente, são grosseiras e facilmente visualizadas a olho nu, e não distorcem 
a arquitetura da mama normal. 

(   ) Radiograficamente, uma lesão maligna é representada por uma massa com margens pouco 
definidas ou irregulares, podem apresentar também margem lobulada, distorção e invasão do 
parênquima adjacente, bem como grupamentos de microcalcificações.  

(   ) A ductografia é um exame contrastado da mama a partir da mamografia obtida após a injeção do 
meio de contraste para visualização de toda a anatomia da mama. Seu uso pode ajudar a 
diagnosticar e determinar as alterações das massas sólidas e líquidas apresentadas na mama. 

(   ) A hiperplasia ductal atípica manifesta-se, radiologicamente, como microcalcificações agrupadas, 
e, em menor número de vezes, como nódulos ou distorções arquiteturais. A identificação dessas 
lesões em mamografias de rastreamento é importante na medida em que elas têm potencial para 
evoluir para vários tipos de Carcinoma Ductal, por exemplo, CDIS e CDI. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F F V 
D) V F V F 
E) V V F V 

Questão 37 (Peso 3)  

O entendimento dos efeitos, fenômenos físicos e sequências de pulso de radiofrequência adotados na 
Ressonância Magnética (RM), e a correlação do princípio físico com a imagem são indispensáveis para 
o médico radiologista. 

Sobre os fundamentos da RM, é correto afirmar que 

A) o Efeito Bold depende do nível de oxigenação sanguínea. 
B) a RSR diz respeito à ressonância de espectroscopia reticular. 
C) o NSA significa o número de sinal aleatório para exames de abdômen. 
D) a sequência FLAIR faz a inversão-recuperação com atenuação da gordura. 
E) TR é o parâmetro técnico que está relacionado ao tempo de relaxamento dos elétrons. 
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Questão 38 (Peso 3)  

Vários planos e linhas imaginárias podem ser traçadas na cabeça com o objetivo de facilitar a 
localização de estruturas anatômicas e o posicionamento do paciente para exames radiológicos. 

Sobre as técnicas de posicionamento, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) A linha meatorbitária coincide com o plano infra-orbitomeatal. 
(   ) O plano orbitomeatal forma um ângulo aproximado de 12° com o plano horizontal americano. 
(   ) A linha de Chamberlain é a linha que vai do palato duro à borda póstero-superior do forame 

magno. 
(   ) A linha horizontal antropológica ou linha de Frankfurt coincide com o plano orbitomeatal ou 

metaorbitária. 
(   ) O plano biauricular é o plano frontal (coronal) mediano que passa pelos poros acústicos 

externos dividindo a cabeça nas partes anterior e posterior. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V F V 
B) F V V F V 
C) F V F V F 
D) V F V F V 
E) V V F V F 

Questão 39 (Peso 3)  

O conhecimento da anatomia hepática tridimensional é essencial para se correlacionar a localização 
das lesões aos diversos métodos de aquisição de imagens no fígado. Vários processos patológicos 
sem causa específica podem ser diagnosticados pela Tomografia Computadorizada (TC). A 
_________________ é uma condição clínica rara, causada por trombose das veias hepáticas, que 
pode envolver desde uma até todas as três principais veias. Em geral, está associada a desordens 
mieloproliferativas, a malignidades e a situações de hipercoagulabilidade. Esta síndrome designa 
manifestações de obstrução da vazão venosa hepática, que incluem congestão centrilobular e necrose 
hepatocelular. Entre os achados em TC incluem: aumento do lobo caudado; veias hepáticas estreitadas 
ou não visualizadas; intensificação não homogênea do parênquima; intensificação precoce da parte 
central do fígado; vasos intra-hepáticos vistos como vasos intensificados em forma de vírgula. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é  

A) Síndrome de Alport 
B) Doença de Addison 
C) Síndrome de Gilbert 
D) Síndrome de Budd-Chiari 
E) Síndrome de Zollinger-Elisson 

Questão 40 (Peso 3)  

Uma das ferramentas de apoio/auxílio utilizada durante a avaliação de imagens pelo médico 
radiologista é o negatoscópio. Parâmetros de luminância do negatoscópio, dentre outros fatores, são 
recomendados para que a avaliação da imagem esteja de acordo com normas estabelecidas, 
principalmente, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Sobre a utilização do negatoscópio em exames de mamografia, de acordo com a Portaria MS nº 453/98, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Devem ser utilizados negatoscópios com luminância entre 300 e 350 nit. 
(   ) Devem ser utilizados processadoras específicas e exclusivas para mamografia. 
(   ) Devem ser utilizados receptores de imagem específicos para mamografia. 
(   ) Devem ser utilizados equipamentos projetados especificamente para este tipo de procedimento 

radiológico, sendo vedada a utilização de equipamentos de raios X diagnósticos convencionais 
ou modificados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F  
B) V V F V  
C) F V V V  
D) F V F V  
E) F F V F  

 


