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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Durante uma ultrassonografia obstétrica foi evidenciado o 
seguinte resultado: presença de boa movimentação fetal; 
tônus fetal preservado; ILA 4 cm; presença de movimentos 
respiratórios; Doppler de A. cerebral média acima do p99 
para idade gestacional; e, PFE abaixo do p3 para idade 
gestacional. Assinale, a seguir, o perfil biofísico fetal em 
questão. 
A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 10 

Questão 12 
São doenças que causam ombro acavalgado, EXCETO:  
A) Artrite reumatoide.  
B) Ruptura do manguito rotador. 
C) Doença Articular Degenerativa (DAD). 
D) Doença por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio 

di-hidratado (DCPP). 
 
Questão 13 
São considerados achados radiológicos na Acondroplasia, 
EXCETO: 
A) Mãos com dedos curtos.  
B) Ossos tubulares encurtados.  
C) Placas de crescimento em forma de V. 
D) Primeiro quirodáctilo separado dos outros.  
 
Questão 14 
Paciente, 15 anos, comparece para realizar USG pélvico por 
amenorreia primária. Apresenta caracteres sexuais secun-
dários.  
 

 
 

Diante da imagem e informações apresentadas, é correto 
afirmar que: 

A) O tratamento clínico é eficaz.  
B) Trata-se de uma malformação mülleriana.  
C) Pode complicar com abscesso em fundo de saco. 
D) Deve-se completar propedêutica com outro exame de 

imagem.  
 
Questão 15 
Sobre os conhecimentos físicos da ultrassonografia, “a 
propagação do som através do meio causa perdas sucessivas 
da intensidade do sinal em função da distância percorrida. 
Deste modo ocorre a atenuação do feixe acústico, que é 
______________________ relacionada à frequência utili-
zada na forma: Atenuação (dB) = ____________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior. 
A) diretamente; frequência (Hz) x distância percorrida (mm) 
B) diretamente; frequência (MHz) x distância percorrida (cm) 
C) indiretamente; distância percorrida (mm) / frequência (Hz) 
D) indiretamente; distância percorrida (cm) / frequência (MHz) 
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Questão 16 
Considerando a tomografia computadorizada, caso houvesse uma lesão nodular no local indicado pela seta, em qual segmento 
hepático a lesão estaria contida? 
 

 
A) V 
B) VII 
C) IVb 
D) VIII 
 
Questão 17 
De acordo com a classificação de IOTA (Predição de Tumor Benigno de Ovário), são consideradas características de 
benignidade, EXCETO: 
A) Ausência de fluxo sanguíneo. 
B) Presença de sombra acústica.  
C) Cisto multilocular regular com maior diâmetro menor que 12 cm. 
D) Presença de componente sólido com maior diâmetro menor que 7 mm. 
 
Questão 18 
RTG, RN com 48 h de vida, IG corrigida de 36 semanas, apresentou redução na aceitação da dieta, ausência de evacuação 
com distensão abdominal. Foi admitido na UTI neonatal e realizada a radiografia de abdômen pela suspeita de obstrução 
intestinal baixa. Foram obtidas as seguintes imagens: 
 

         
 

Qual o provável diagnóstico? 
A) Doença de Hirschsprung. 
B) Intussuscepcão intestinal.  
C) Síndrome da rolha meconial. 
D) Síndrome do intestino curto. 
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Questão 19 
Paciente, 35 anos, mulher, ex-atleta de boxe, apresentou radiografia a seguir. 
 

  

 

Qual é o provável diagnóstico?  
A) Espondiloatrose. 
B) Artrite reumatoide. 
C) Osteoartrite primária. 
D) Hiperostose esquelética idiopática difusa. 
 
Questão 20 
A medida da Transluscência Nucal (TN) é muito importante 
no rastreio de cromossomopatias no feto. Assinale o tama-
nho máximo de CCN (Comprimento Cabeça-Nádega) em que 
pode ser realizada a medida da TN. 
A) 45 mm.  
B) 84 mm. 
C) 100 mm. 
D) A medida pode ser realizada até 13 semanas e 6 dias, 

independente do tamanho do CCN. 
 
Questão 21 
Sobre os padrões de fluxo obtidos pelo estudo Doppler, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Padrão de fluxo de alta resistividade: alta pulsatilidade e 

alta resistividade de fluxo são observadas através da 
presença de picos sistólicos finos (afilados) e fluxo re-
verso no início da diástole. 

(     ) Padrão de fluxo de baixa resistividade: baixa pulsatili-
dade e baixa resistividade de fluxo são caracterizadas 
pela presença de picos sistólicos amplos e contínuos e 
alta velocidade de fluxo na diástole com velocidade de-
crescente. As artérias de baixa resistividade. 

(     ) Padrão de fluxo de resistividade intermediária: fluxos de 
pulsatilidade e resistividade intermediária são evidenci-
ados pela presença de picos sistólicos afilados (mais am-
plos do que os das artérias de padrão de alta resistivi-
dade) e fluxo direcional diastólico sem fluxo reverso. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V.  
B) F, F, F. 
C) V, F, F. 
D) V, V, F.  
 
 

Questão 22 
Em relação ao útero didelfo, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Trata-se de um defeito de fusão dos ductos de Müller. 
B) A ultrassonografia 3D pode ser um bom método de avaliação. 
C) Deve ser realizado estudo de vias urinárias devido à asso-

ciação de malformações. 
D) A paciente deve ser orientada a procurar um geneticista 

para avaliação cromossômica. 
 
Questão 23 
Em uma mamografia de rastreamento foi encontrado o nó-
dulo evidenciado.  
 

 
 

Qual a classificação BIRADS deste exame? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
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Questão 24 
Relacione adequadamente o órgão e sua respectiva caracte-
rística ultrassonográfica (ecotextura). 
1. Fígado. 
2. Vesícula biliar. 
3. Pâncreas.  
4. Rins (seio). 
(     ) Sólida hipoecogênica homogênea.  
(     ) Anecoica com paredes hipercogênicas. 
(     ) Sólida hipoecogênica homogênea. 
(     ) Hiperecogênica. 
A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1, 4.  
B) 2, 3, 1, 4.  
C) 1, 2, 4, 3.  
D) 1, 3, 4, 2.  
 
Questão 25 
A radiografia pode ser uma grande aliada no diagnóstico das 
doenças pulmonares ocupacionais. A partir da imagem, é 
possível inferir que o paciente foi exposto a qual composto?  
 

 
A) Sílica.  
B) Asbesto.  
C) Mercúrio.  
D) Poeira de carvão.  
 
Questão 26 
Assinale, a seguir, a definição do termo Resolução, 
considerando os princípios físicos da ultrassonografia. 
A) Variação da escala de cinzas utilizada. 
B) Capacidade de um método em discriminar dois fenômenos 

discretos. 
C) Tipo de filtragem em que a matriz de imagem é processada 

de maneira a realçar as diferenças de ecogenicidade.  
D) Energia que flui em uma determinada área perpendicular 

à direção de propagação do som por unidade de tempo. 
 
Questão 27 
No índice cérebro-placentário, utilizado para avaliação de vi-
talidade fetal, qual parâmetro se encontra no denominador? 
A) IP de a. umbilical.  
B) IR de a. umbilical. 
C) IP de a. cerebral média. 
D) IR de a. cerebral média. 
 

Questão 28 
“A resolução axial melhora com o(a) _____________ da fre-
quência e com o(a) ______________ do(a) _____________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior. 
A) aumento / diminuição / pulso  
B) diminuição / aumento / pulso  
C) aumento / diminuição / velocidade  
D) diminuição / aumento / velocidade  
 
Questão 29 
Considerando a ultrassonografia, analise as afirmativas a 
seguir. 
 

 
 

I. Trata-se de uma gestação monocoriônica diamniótica. 
II. Gestações gemelares com essa cronicidade têm pior prog-

nóstico e maior chance de parto pré-termo. 
III. Sua gênese vem de um embrião que se dividiu tardiamente, 

após o oitavo dia de concepção. 
IV. Nesta imagem é possível observar o sinal do lambda. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III. 
B) I e II.  
C) II e III.  
D) I, II e III.  
 
Questão 30 
No corte quatro câmaras do USG morfológico, espera-se 
encontrar em um feto sem malformações, EXCETO: 
A) Septo primum atrial presente. 
B) Flap do forame oval no ventrículo esquerdo. 
C) Dois átrios, aproximadamente, em igual tamanho. 
D) Banda moderadora no ápice do ventrículo direito. 
 
Questão 31 
Em relação à dilatação pielocaliciais fetais, pode-se afirmar 
que: 
A) Até 10 mm são fisiológicas.  
B) Abaixo de 5 mm são normais.  
C) São consideradas acentuadas se maior que 7 mm.  
D) Os valores de referência dependem da idade gestacional.  
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Questão 32 
Assinale, a seguir, a definição do fenômeno de Aliasing. 
A) Importante artefato de técnica, que ocorre quando a velo-

cidade do sangue excede um limite superior de medida. 
B) Ocorre quando o eixo do ângulo de insonação entre o vaso 

sanguíneo e o feixe ultrassônico está perpendicular um em 
relação ao outro. 

C) Importante artefato de técnica, que ocorre quando a ve-
locidade do sangue está duas vezes menor que o limite 
inferior da medida.  

D) Filtro de parede em um sistema Doppler que elimina os 
ecos de alta amplitude e baixa frequência originários dos 
movimentos sutis de reflexão decorrentes da parede do 
vaso. 

 
Questão 33 
A apendicite aguda é a causa mais comum de dor abdominal 
aguda que requer intervenção cirúrgica no mundo ocidental. 
Os principais métodos de imagem para sua avaliação são a 
ultrassonografia (US) e a Tomografia Computadorizada (TC). 
Considerando os achados tomográficos na apendicite aguda, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A distensão do apêndice é o primeiro sinal tomográfico; 

porém, sua identificação depende do grau de distensão 
apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 
da qualidade técnica do exame.  

(     ) A espessura normal da parede do apêndice mede entre 
1 mm e 2 mm. No processo inflamatório existe espessa-
mento mural, e se for utilizar o meio de contraste endo-
venoso, será observada a sua captação deste nas pare-
des do apêndice inflamado.  

(     ) A gordura normal adjacente ao apêndice é homogênea. 
Na apendicite há borramento desta gordura, sendo um 
sinal frequente e importante, encontrado em 50% dos 
casos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V.  
B) V, F, V.  
C) V, V, F.  
D) F, V, F.  
 
Questão 34 
A câmara do Átrio Esquerdo (AE) não é apenas um simples 
espaço de transporte, mas também uma estrutura dinâmica. 
A função do AE inclui a expansão do AE durante a sístole do 
Ventrículo Esquerdo (VE), fase de reserva, esvaziamento 
atrial esquerdo passivo (fase condutiva) e ativo (fase contrá-
til ou de propulsão) durante a diástole precoce e tardia do 
VE. A sobrecarga de pressão no átrio esquerdo induz altera-
ções fisiopatológicas, as quais causam uma remodelação es-
trutural. Assinale, a seguir, o sinal radiológico mais precoce 
do aumento do AE.  
A) Sinal do duplo contorno.  
B) Sinal do passo da bailarina.   
C) Quarto arco cardíaco esquerdo.  
D) Deslocamento posterior do esófago. 
 

Questão 35 
A ultrassonografia (US) da tireoide é um excelente método 
para a detecção de nódulos, com sensibilidade de, aproxi-
madamente, 95% (27), superior a outros métodos mais 
sofisticados, como a Tomografia Computadorizada (TC) e a 
Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e, não raro, modifica 
a conduta clínica baseada apenas no exame da palpação da 
tireoide. São características US associadas a um maior risco 
de malignidade, EXCETO:  
A) Microcalcificação.  
B) Margem irregular.   
C) Hipoecogenicidade. 
D) Diâmetro transverso maior que o ântero-posterior em nó-

dulos não palpáveis.  
 
Questão 36 
“O Nódulo Pulmonar Solitário (NPS) é definido radiologica-
mente como uma lesão pulmonar intraparenquimatosa com 
< _______ de diâmetro e que não está associada com atelec-
tasia ou adenopatia. Destes nódulos, 90% são achados radi-
ológicos incidentais.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) 1 cm  
B) 2 cm 
C) 3 cm 
D) 5 cm 
 
Questão 37 
O Nódulo Pulmonar Solitário (NPS) corresponde a um 
achado radiológico comum, cuja detecção ocorre frequente-
mente de forma incidental. A investigação desta entidade 
permanece complexa, uma vez que existem sobreposições 
entre as características dos processos benignos e malignos 
no seu diagnóstico diferencial. Assinale a alternativa que 
corresponde à principal causa maligna e benigna de NPS, 
respectivamente.  
A) Adenocarcinoma e granuloma residuais.  
B) Adenocarcinoma e granuloma infecciosos.   
C) Carcinoma de células escamosas e granulomas residuais.  
D) Carcinoma de células escamosas e granulomas infecciosos.  
 
Questão 38 
O aneurisma da aorta é uma dilatação irreversível que 
excede seu diâmetro normal para idade e peso. É denomi-
nado aneurisma quando o diâmetro transversal da aorta 
exceder em uma vez e meia o diâmetro normal. A angioto-
mografia computadorizada disponibiliza, de forma prática e 
simples, uma análise completa da aorta em todos os seus 
segmentos. De acordo com a classificação De Bakey para os 
aneurismas de aorta, um aneurisma de aorta que acomete a 
porção ascendente e descendente desta artéria refere-se ao 
tipo:  
A) I. 
B) II.  
C) III.  
D) IV. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – RADIOLOGISTA/ULTRASSONOGRAFISTA 
TIPO 2 – VERDE 
 

Questão 39 
A correta determinação da Idade Gestacional (IG) é um passo fundamental para o bom seguimento da gravidez, pois permite 
apropriada avaliação do desenvolvimento do concepto. Qual o melhor momento para predição da IG através da 
ultrassonografia? 
A) Medida do Comprimento Crânio-Caudal (CCC) fetal entre a 11ª e a 14ª semana.  
B) Medida do Comprimento Crânio-Caudal (CCC) fetal entre a 20ª e a 24ª semana. 
C) Uso de múltiplos parâmetros ultrassonográficos (medida do diâmetro biparietal, circunferência craniana e comprimento do 

fêmur) por volta da 11ª ou da 14ª semana.  
D) Uso de múltiplos parâmetros ultrassonográficos (medida do diâmetro biparietal, circunferência craniana e comprimento do 

fêmur) por volta da 20ª ou da 30ª semana. 
 
Questão 40 
Abdômen agudo é definido como uma síndrome caracterizada por dor abdominal difusa de início súbito que necessita de 
intervenção médica, clínica ou cirúrgica, de urgência. É uma das síndromes clínicas mais comuns encontradas na prática médica 
e que exige abordagem rápida e precisa.  
 

 
 

Qual o diagnóstico mais provável para paciente com abdômen agudo, considerando a radiografia apresentada? 
A) Apendicite aguda. 
B) Pancreatite aguda. 
C) Diverticulite aguda. 
D) Obstrução intestinal.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


