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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 12/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 30/06/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 05, de 05/04/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
RADIOLOGISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Na diferenciação do derrame pleural 
da atelectasia, pode-se dizer: 
 
A) O derrame pleural ocupa espaço, 
rechaçando o parênquima pulmonar e 
demais estruturas adjacentes, ao passo 
que a atelectasia faz o oposto. 
B) Apresentam densidades radiológicas 
nitidamente distintas. 
C) A radiografia em Decúbito Lateral 
com raios horizontais (Laurell) pode 
ajudar a diferenciar estas lesões quando 
todo um hemitórax estiver 
comprometido. 
D) A atelectasia evidencia broncogramas 
aéreos, ausentes no derrame pleural, 
enquanto o sinal da silhueta pode ocorrer 
no derrame pleural e não na atelectasia. 
 
 
02) Quanto à radiografia de tórax em 
perfil, pode-se afirmar: 
 
A) Não faz falta na avaliação cardíaca. 
B) Ajuda a localizar lesões, assim como 
na interpretação diagnóstica. 
C) Geralmente não é necessária antes 
dos 40 anos de idade, quando a 
incidência de câncer pulmonar é muito 
baixa. 
D) É de difícil interpretação, encarece 
muito o exame radiológico do tórax, 
sendo geralmente desnecessária. 
 
 
03) Entre os meios de contraste 
utilizados para o estudo do trato 
gastrointestinal, qual estaria indicado na 
suspeita de abdome agudo perfurativo? 
 
A) Sulfato de bário. 
B) Contraste iodado. 

C) Tecnécio (Tc 99m). 
D) Água. 
 
 
04) A utilização de filtros em aparelhos 
de raios x se faz necessária para: 
 
A) Diminuir a proporção de fótons de 
menor energia. 
B) Aumentar a proporção de fótons de 
menor energia. 
C) Diminuir a produção de artefatos 
causados pelo efeito Compton. 
D) Diminuir a proporção de energia 
proveniente do efeito fotoelétrico 
 
 
05) Obstrução do intestino grosso com 
válvula competente, é CORRETO 
afirmar que:  
 
A) Apenas jejuno e cólon distendido, 
com íleo normal. 
B) Em geral, está associada com 
divertículo de Meckel.  
C) Adenocarcinoma de íleo é a causa 
mais frequente. 
D) Quando o diâmetro do ceco e de 9,0 
cm, há risco de perfuração. 
 
 
06) Uma mulher com 40 anos, obesa, 
com queixas crônicas de epigastralgia e 
dor no hipocôndrio direito, 
principalmente após alimentação 
gordurosa, chega ao pronto-socorro com 
um quadro de abdome agudo. O médico 
plantonista solicita exames de imagem 
que evidenciam distensão gasosa com 
níveis hidro-aéreos no intestino delgado, 
associado à presença de gás em finos 
canais na periferia do fígado. Estes 
achados sugerem:  
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A) Obstrução vascular mesentérica com 
gás no sistema porta.  
B) Íleo biliar com gás nos canais 
biliares.  
C) Obstrução intestinal e abscessos 
hepáticos.  
D) Colecistite enfisematosa e Colecistite 
enfisematosa e colangite. 
 
 
07) Massa hepática sólida, isoecogênica, 
parcialmente delimitada por halo 
hipoecogênico, com artéria central única 
no mapeamento Doppler colorido, mais 
provavelmente é: 
 
A) Hemangioma.  
B) Adenoma.  
C) Hiperplasia nodular focal.  
D) Hepatocarcinoma.  
 
 
08) Assinale a alternativa CORRETA  
em relação à obstrução biliar:  
 
A) Geralmente é causado por neoplasias 
de via biliar.  
B) O afilamento gradual do colédoco por 
uma extensão maior que 1 cm é típico de 
afecção benigna.  
C) Na colangite supurativa por 
obstrução, a parede do ducto pode 
apresentar espessamento concêntrico e 
difuso, sem realce pelo meio de 
contraste.  
D) A colangiografia é superior a TC na 
detecção de massa extrínseca ao ducto 
biliar. 
 
 
09) Na espondilodiscite tuberculosa, 
preferencialmente a lesão se faz: 
 
A) No rebordo anterior e lateral do corpo 
vertebral.  
B) No arco vertebral posterior.  
C) No pedículo vertebral.  
D) Na medula espinhal.  
 
 

10) TC de crânio, masculino, 76 anos, 
hematoma intra-parenquimatoso com 
edema peri-lesional. A imagem é:  
 
A) Hiperdensa com retração da linha 
média.  
B) Hiperdensa com desvio da linha 
médio para o lado oposto. 
C) Hipodensa com atração das estruturas 
da linha média.  
D) Hipodensa com desvio das estruturas 
da linha média para o lado oposto.  
 
 
11) Sobre a Síndrome de Joubert, é 
CORRETO afirmar:  
 
A) Vérmis cerebelar completamente ou 
parcialmente ausente, o hemisfério 
cerebelar pode ser adelgaçado 
secundário à displasia do córtex 
cerebelar.  
B) Mal formação caracterizada por 
agenesia do vérmis cerebelar e fusão da 
linha média dos hemisférios.  
C) Deslocamento inferior da tonsila 
cerebelar para o interior do forame 
magno.  
D) Deformidade do mesencéfalo e 
presença de mielomeningocele.  
 
 
12) Sexo masculino, jovem, com 
cefaléia, alterações visuais, confusão 
mental, náuseas e vômitos. Apresenta no 
exame tomográfico, múltiplas imagens 
com realce anelar ao meio de contraste, 
distribuídas no córtex e gânglios da base. 
Qual o diagnóstico mais provável:  
 
A) Tuberculose.  
B) Toxoplasmose.  
C) Linfoma.  
D) Metástases.  
 
 
13) Qual a malformação vascular que 
tem a maior probabilidade de 
sangramento:  
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A) Telangiectasia capilar. 
B) Angioma venoso.  
C) Angioma cavernoso.  
D) Malformação arteriovenosa.  
 
 
14) Paciente jovem, 25 anos, em coma 
após acidente automobilístico. TC 
evidenciou focos de hemorragia 
petequial na transição da substância 
branca com substância cinzenta de 
ambos os hemisférios cerebrais. 
Considerando que as lesões são lesões 
axonais difusas, podemos afirmar que:  
 
A) Essas lesões são comuns após AVC 
isquêmicos e hemorrágicos.  
B) Os locais mais comuns de lesão 
axonal difusa, além da transição da 
substância branca-cinzenta são corpo 
caloso, o tronco encefálico e os 
pedúnculos cerebrais superiores.  
C) O prognóstico nestes pacientes é 
favorável e com evolução benigna.  
D) Os achados na TC são exuberantes.  
 
 
15) Com relação a tomografia 
computadorizada dos pulmões, podemos 
afirmar que:  
 
A) O melhor exame para pesquisa de 
metástases pulmonares hematogênicas é 
a tomografia de tórax de alta resolução. 
B) Para avaliação da suspeita de TEP 
agudo está indicado tomografia 
computadorizada de alta resolução.  
C) Tomografia computadorizada de 
tórax de alta resolução em decúbito 
ventral está indicada na avaliação das 
regiões posteriores dos pulmões, com o 
intuito de desfazer alterações 
gravitacionais dependentes.  
D) A tomografia computadorizada de 
tórax em expiração é importante para 
avaliação de metástases.  
 
 
16) Com relação ao enfisema pulmonar, 
podemos afirmar que:  

A) Sinais de hiperinsuflação pulmonar 
no RX possibilitam o diagnóstico de 
enfisema.    
B) Enfisema pan-lobular tem 
distribuição predominantemente nos 
campos superiores.  
C) Enfisema paraseptal está relacionada 
a deficiência de alfa 1 anti-tripsina.  
D) Enfisema centrolobular manifesta-se 
na TC de alta resolução por imagens de 
hipoatenuação sem paredes definidas 
predominando nos campos pulmonares 
superiores.  
 
 
17) Sobre o sequestro pulmonar, 
podemos afirmar que:  
 
A) Quando uma cavidade de TB 
calcifica e possui estrias fibróticas 
adjacentes, denomina-se sequestro.  
B) É também denominado malformação 
adenomatóide cística.  
C) É uma anomalia congênita, com 
brônquio anômalo, ramo do brônquio 
fonte, que se comunica com uma porção 
de parenquima displasico, geralmente 
localizada no lobo inferior direito.  
D) Congênito, parte do pulmão irrigado 
por ramo direto da aorta, demonstrado 
por angiografia. 
 
 
18) Qual das alternativas abaixo NÃO 
representa descrição radiológica de 
degeneração dos discos intervertebrais 
da coluna? 
 
A) Redução do espaço discal na 
radiografia, associado a gás intradiscal. 
B) Redução do espaço discal na 
tomografia computadorizada. 
C) Hipossinal do disco intervertebral na 
sequência T2 na ressonância magnética. 
D) Hipersinal do disco intervertebral na 
sequência T2 na ressonância magnética, 
associado a gás intradiscal. 
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19) Paciente 60 anos, com tosse 
persistente. Rx com condensações 
bilaterais com broncograma aéreo. Rx há 
1 mês igual, mesmo com uso de 
antibiótico. Assinale a principal hipótese 
diagnóstica. 
  
 
A) Pneumonia por mycoplasma.  
B) Pneumonia por fungos.  
C) Carcinoma de células alveolares.  
D) Carcinoma de pequenas células.  
 
 
20) Na hipertensão arterial reno-vascular 
muitas vezes não visualizamos a artéria 
renal no estudo por Doppler. Quando 
isso acontece, avaliamos as artérias 
intra-renais e alguns parâmetros se 
apresentaram alterados. São os dois 
principais parâmetros avaliados e seus 
valores normais na avaliação das artérias 
intra-renais na hipertensão reno-
vascular:  
 
A) IR (índice de resistividade) acima de 
0,7 e IP (índice de pulsatilidade) acima 
de 1,2.  
B) IA (índice de aceleração) maior que 
3,78 e TA (tempo de aceleração) menor 
que 100ms.  
C) Velocidade de pico sistólico maior 
que 170cm/s e relação pico sistólico na 
artéria intra-renal/pico sistólico na aorta 
abdominal maior que 3,5.  
D) Presença de morfologia trifásica e 
velocidade de pico sistólico maior que 
170cm/s. 
 
 
21) Com relação aos tumores renais, 
pode-se afirmar que:  
 
A) Nos oncocitomas renais, a 
característica cicatriz central estrelada é 
mais comumente observada no US do 
que na CT.  
B) Hematúria é achado bastante 
infrequente nos carcinomas de células 
transicionais.  

C) O epicentro dos carcinomas de 
células transicionais é tipicamente 
localizado no polo renal superior, 
sugerindo o diagnóstico.  
D) Ecograficamente os linfomas renais 
usualmente demonstram rins de tamanho 
aumentado, com massas hipoecóicas 
múltiplas e bilaterais.  
 
 
22) Um paciente com trauma abdominal 
com raios-x e US normais no início, que 
após dois dias desenvolve abdome 
agudo, gás no sistema porta, 
pneumoperitônio, corresponde a:  
 
A) Laceração do peritônio com posterior 
isquemia vascular, necrose de alça 
intestinal  
B) Perfuração de víscera oca inicial.  
C) Rotura do fígado.  
D) Rotura do baço.  
 
 
23) A causa mais frequente de 
hipertensão renovascular é:  
 
A) Malformação artério venosa renal.  
B) Neoplasia cística com compressão 
vascular associada. 
C) Feocromocitoma.  
D) Estenose arterial por arteriosclerose e 
displasia fibromuscular.  
 
 
24) Na urografia excretora, o ureter em 
“colar de pérolas” é bastante sugestivo 
de:  
 
A) Candidíase. 
B) Actinomicose. 
C) Esquistossomose. 
D) Tuberculose. 
 
 
25) O sinal do halo reconhecido na 
TCAR do tórax, em paciente 
neutropênico e febril sugere como 
principal diagnóstico: 
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A) Aspergilose invasiva. 
B) Pneumonia por Legionella. 
C) Pneumonia por herpes simplex. 
D) Tuberculose. 
 
 
26) Qual a afirmativa CORRETA  sobre 
massas nas adrenais? 
 
A) A administração do meio de contraste 
iodado não iônico por via venosa está 
contra-indicada de forma absoluta em 
exame de tomografia computadorizada 
para investigação de feocromocitoma. 
B) Hiperaldosteronismo primário é 
caracterizado clinicamente por 
hipertensão e hipopotassemia. Adenoma 
de supra-renal representa cerca de 20% 
dos casos. 
C) Tomografia computadorizada sem 
contraste é capaz de caracterizar cerca de 
70% dos adenomas de adrenal 
portadores de lípides intra-
citoplasmático, e conseqüentemente com 
coeficiente de atenuação < 10 U.H. 
D) A tomografia computadorizada não é 
capaz de diferenciar adenoma de 
metástase em supra-renal. 
 
 
27) Paciente portador de SIDA e com 
quadro de atenuação em “vidro-fôsco” 
ao exame de tomografia 
computadorizada do tórax, deve-se 
pensar como causa principal: 
 
A) Infecção por citomegalovirus. 
B) Pneumonia por pneumocystis carinii. 
C) Aspergilose pulmonar invasiva. 
D) Sarcoma de Kaposi. 
 
 
28) São características das lesões ósseas 
de baixa agressividade ao RX: 
 
A) Lesões líticas associadas à reação 
periosteal lamelar. 
B) Lesões líticas com margens 
escleróticas. 
 

C) Lesões escleróticas. 
D) Lesões com aspecto de “roído de 
traça”. 
 
 
29) Cólon com espessamento parietal de 
1,2 cm, extensão de 15 cm, camadas 
parcialmente delimitadas com 
predomínio de muscular e submucosa 
associado a espessamento do mesentério 
regional contendo linfonodos 
numericamente aumentados de até 1,5 
cm. Assinale a principal hipótese 
diagnóstica. 
 
A) Doença de Crohn. 
B) Tuberculose. 
C) Retocolite ulcerativa. 
D) Linfoma. 
 
 
30) Os tendões ao ultra-som são: 
 
A) Hiperecogênicos quando acometidos 
por processos inflamatórios. 
B) Hipoecogênicos quando normais. 
C) Hiperecogênicos quando normais 
desde que o feixe sonoro tenha um 
ângulo de incidência de 
aproximadamente 90 graus. 
D) Hipo, iso ou hiperecogênicos 
dependendo da profundidade do tendão 
em relação a pele. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
31) As Ações Integradas de Saúde (AIS) 
representaram um importante passo no 
processo de reformas das políticas de 
saúde no Brasil, antecedentes à criação 
do SUS. Assinale a alternativa que 
apresenta um dos aspectos inovadores 
das AIS: 
 
A) Integração prioritária dos serviços 
privados conveniados e contratados. 
B) Desenvolvimento integrado dos 
serviços de atendimento pré-hospitalar 
de emergência. 
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C) Fortalecimento das instâncias de 
gestão colegiada, com a participação de 
usuários dos serviços de saúde. 
D) Desenvolvimento do convênio-
empresa como forma de articulação entre 
a saúde estatal e empresariado. 
 
 
32) Assinale a alternativa que apresenta 
uma característica associada ao Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (Nasf-AB): 
 
A) Atuação integrada à Rede de Atenção 
à Saúde contribuindo à integralidade do 
cuidado. 
B) Equipe interdisciplinar composta por 
diferentes categorias de profissionais da 
saúde, exceto médicos. 
C) Referência aos membros da Atenção 
Básica, trabalhando de forma vertical em 
nível secundário; 
D) Atuação em unidades físicas 
independentes, de livre acesso para 
atendimento individual ou coletivo. 
 
 
33) Assinale a alternativa que está em 
DESACORDO com as diretrizes da 
Política Nacional de Humanização 
referentes à qualificação da atenção 
hospitalar: 
 
A) Funcionamento de Ouvidoria. 
B) Equipe multiprofissional para 
seguimento dos pacientes internados 
com horário pactuado para atendimento 
à família. 
C) Garantia de permanência, evitando-se 
a desospitalização precoce e os riscos 
dos cuidados em domicílio. 
D) Garantia de continuidade de 
assistência com sistema de referência e 
contrarreferência. 
 
 
34) Dentre os princípios da Atenção 
Básica, nos termos da Portaria nº 
2436/2017, do Ministério da Saúde, 
encontra-se o seguinte: ”conjunto de 

serviços executados pela equipe de saúde 
que atendam às necessidades da 
população adscrita nos campos do 
cuidado, da promoção e manutenção da 
saúde, da prevenção de doenças e 
agravos, da cura, da reabilitação, 
redução de danos e dos cuidados 
paliativos”. Assinale a alternativa que 
comtempla o conceito associado a este 
princípio: 
 
A) Longitudinalidade. 
B) Integralidade. 
C) Equidade. 
D) Resolutividade. 
 
 
35) O Conselho de Saúde, composto por 
representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, deve ter caráter: 
 
A) Permanente e deliberativo. 
B) Deliberativo e intermitente, reunindo-
se, no mínimo, a cada quatro anos. 
C) Permanente para o controle da 
execução da política de saúde, vedados 
os aspectos econômicos e financeiros. 
D) Deliberativo em matérias 
programáticas e consultivo em matérias 
econômicas e financeiras. 
 
 
36) Nos termos do Decreto nº 
7.508/2011, que regulamenta a Lei 
Orgânica da Saúde, cabe aos entes 
federados, de forma pactuada, assegurar 
aos usuários o acesso universal e 
igualitário ao SUS. Assinale a alternativa 
que está em DESACORDO com os 
termos do referido Decreto nesta área: 
 
A) Garantir a integralidade e a equidade 
no acesso às ações e aos serviços de 
saúde. 
B) Orientar e ordenar os fluxos das ações 
e dos serviços de saúde. 
C) Monitorar o acesso às ações e aos 
serviços de saúde. 
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D) Ofertar em cada município as ações e 
os serviços de saúde que atendam todas 
as necessidades dos usuários. 
 
 
37) A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde. Assinale 
a alternativa que faz referência a seu 
conteúdo: 
 
A) Determina a livre organização de 
mercado, dispensando regras para 
períodos de carência de cobertura, 
doenças preexistentes e aumento de 
preços. 
B) Estabelece plano-referência de 
assistência à saúde, com cobertura 
assistencial médico-ambulatorial e 
hospitalar das doenças listadas na 
Classificação Internacional de Doenças. 
C) Flexibiliza o registro de produtos 
oferecidos, isto é, as características dos 
planos comercializados. 
D) Estabelece normas para a constituição 
do sistema de saúde liberal clássico, 
composto pelos serviços particulares 
autônomos. 
 
 
38) A fim de reduzir o tempo de espera 
nos serviços municipais de saúde, a 
Secretaria de Saúde de um município 
determina que se proceda à seleção 
econômica dos usuários a fim de 
estabelecer prioridade no atendimento. 
Tal procedimento é considerado: 
 
A) Regular, desde que haja previsão 
legal no Código Sanitário Municipal. 
B) Irregular, nos termos da Lei Orgânica 
da Saúde, de 1990. 
C) Regular em atenção ao princípio de 
“supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade econômica”, nos termos 
da Lei nº 8.742/1993. 
D) Irregular, exceto se previsto pelo 
Plano Diretor de Saúde e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 

39) Assinale a alternativa correlacionada 
ao conceito de Redes de Atenção à 
Saúde:  
 
A) Organizações de conjuntos de 
serviços de saúde, articulados por 
missões múltiplas e independentes. 
B) Oferta de atenção contínua e integral 
a determinada população. 
C) Coordenação pela atenção primária à 
saúde. 
D) Independência de planejamento em 
cada ponto da rede. 
 
 
40) A Constituição Federal brasileira 
dispõe que a assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada, estabelecendo 
adicionalmente que: 
 
A) As instituições privadas poderão 
participar do SUS mediante contrato de 
direito privado, sem preferência de 
qualquer espécie. 
B) É permitida a destinação de auxílios 
ou subvenções às instituições privadas 
de saúde de qualquer natureza. 
C) É livre a participação de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País. 
D) Na coleta, processamento e 
transfusão de sangue é vedado todo tipo 
de comercialização. 
 
 
 


