
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA 
08 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 
........................................................................................................................................................ 

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de 

qualquer    problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 
16, nessa     sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como 
correta (se a questão tiver apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às 
alternativas que você apontar como corretas (se a questão tiver mais de uma resposta correta). A 
atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado da resposta da questão incluir no mínimo 
uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação integral de uma questão (60) 
ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório apresentado não 
incluir alternativa(s) errada(s). 

 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua 
inscrição: nome, número da identidade, emprego, local do emprego e 
local da prova. 

 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá 
substituição do cartão em caso de erro ou rasura. 

 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na 
coluna das dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se 
esta prova tivesse a questão 21 e se você encontrasse o número 09 
como resposta para ela, o cartão de registro de respostas teria que ser 
assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 
processo de    distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão 
de registro de respostas. 

 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua 
prova, ainda na sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, regulando 
para todo o território nacional as ações e os 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas de direito público ou 
privado. Considerando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo 
legal, assinale o que for correto. 

 
01) Mesmo em caráter complementar a 

iniciativa privada não poderá participar 
do SUS. 

02) O SUS é constituído de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. 

04) A direção do SUS é única, sendo 
exercida na União, pelo Ministério da 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Municípios, pelas respectivas 
Secretarias da Saúde ou órgãos 
equivalentes. 

08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
constam do campo de atuação do SUS. 

16) O SUS, no nível municipal, poderá ser 
organizado em distritos, com o propósito 
da integração de recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Quanto às competências da direção 

municipal do SUS, assinale o que for correto. 
          

01) Planejar, organizar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de 
saúde. 

02) Participar do planejamento, da 
programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, 
em articulação com sua direção estadual. 

04) Fica vedada a participação do SUS no 
controle e na fiscalização dos 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde. 

08) Colaborar na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e 
atuar junto aos órgãos municipais e 
estaduais para controlá-las. 

16) Participar da execução, do controle e da 
avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

 
                
 
 

 
 

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 
indivíduo e para a comunidade, para a 
prevenção e para o tratamento, sempre 
respeitando a dignidade humana. Nesse 
contexto e no que se refere aos princípios, 
definidos em lei, que embasam essas ações, 
assinale o que for correto. 

           
01) Universalidade de acesso. 
02) Não hierarquização da rede de serviços. 
04) Integralidade  de assistência. 
08) Ênfase na centralização dos serviços. 
16) Descentralização político-administrativa. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 – A Emenda Constitucional no 29, de 13 de 

setembro de 2000, alterou dispositivos da 
Constituição Federal relacionados em 
destaque para o setor de saúde, para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde. Nesse contexto, assinale 
o que for correto.  

 
01) A Emenda Constitucional no 29/2000 

alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações públicas da 
saúde. 

02) A Emenda Constitucional no 29/2000 
alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento dos serviços públicos da 
saúde. 

04) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
o Estado poderá intervir no Município 
que não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e nos serviços de saúde. 

08) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, deverão ser estabelecidas por 
Lei Complementar, mediante avaliação a 
ser feita anualmente. 

16) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
a União poderá intervir no Estado, ou no 
Distrito Federal, quando não ocorrer a 
aplicação do mínimo exigido da receita 
resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e no serviços de saúde. 

 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – A Norma Operacional Básica no 01/91 do 
Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) 
teve por objetivo fornecer as primeiras 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo os aspectos de 
natureza operacional e os intrinsicamente 
necessários ao gerenciamento dos serviços 
e das ações de saúde, como também do 
controle, do acompanhamento e da 
fiscalização da aplicação de recursos.  

 
01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a 

constituição dos Conselhos de Saúde, 
para funcionamento em caráter 
permanente e deliberativo, com 
representação paritária e compostos por 
representantes dos governos, dos 
prestadores de serviços e dos 
profissionais de saúde (50%) e usuários 
(50%), para atuação na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha 
básica dos Fundos de Saúde, de 
natureza contábil e financeira, vinculados 
aos objetivos do SUS e detentores de 
prévia autorização pelo legislativo para 
aplicação de suas receitas através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento 
ou em crédito adicional.   

04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-
SUS 01/91 constaram como de gerência 
pelo órgão de saúde da esfera 
correspondente e fiscalizados pelo 
Conselho de Saúde respectivo. 

08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido 
na NOB-SUS 01/91 como requisito 
básico para a transferência automática 
de recursos aos Municípios, devendo ser 
elaborado com a abordagem dos 
seguintes aspectos: finalidades especiais, 
plano de trabalho elaborado, plano de 
trabalho executado e resultados 
alcançados. 

16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a 
avaliação técnica e financeira do SUS 
em todo o Território Nacional seria 
efetuada e coordenada pelo Ministério 
da Saúde e INAMPS, em cooperação 
técnica com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 
                
 
 
 

 



06 – Sobre as causas de simulação de cálculos na radiografia 

simples do abdômen, assinale o que for correto. 
 

01) Calcificações de veias pélvicas (flebolitos). 
02) Cálculo biliar por ser facetado raramente é 

confundido com cálculo renal. 
04) Apendicolito. 
08) Gânglios linfáticos mesenteriais calcificados. 
16) Calcificações de um tumor renal pequeno. 

 
                
 
 

 

07 – Dentre as alternativas abaixo, são causas de estenose 

do esôfago ao raio-x contrastado. 
 

01) Traumatismo. 
02) Radiação. 
04) Intubação nasogástricas prolongadas. 
08) Esclerodermia. 
16) Ingestão de corrosivos. 

 
                
 
 

 

08 – No que respeita às particularidades da ultra-sonografia 

mamária, assinale o que for correto. 
 

01) Capacidade de definir estruturas nodulares em 
mamas densas. 

02) Diferenciar lesões sólidas de lesões císticas. 
04) Definir calcificações dultais e quantificá-las. 
08) Aspiração de uma anormalidade palpável 

(cistos/fibroadenomas). 
16) Detectar lesões diminutas na mama com 

predomínio adiposo. 
 
                
 
 

 

09 – No que respeita às funções da mamografia, assinale o 

que for correto. 
 

01) Detectar a lesão e complementar a análise. 
02) Guiar a localização pré-operatória, examinar o 

espécime e assegurar a completa remoção da 
lesão. 

04) Supervisionar a recorrência. 
08) Estadiamento local do Câncer. 
16) Detectar mal formações congênitas da mama. 

 
                
 
 

 

10 – Várias são as causas não infecciosas de captação 

ventricular de contraste. Dentre elas, assinale o que for 
correto. 

 

01) Ependimoma. 
02) Doença metastática. 
04) Linfoma. 
08) Hematoma intracerebral. 
16) Sarcoidose. 

 
                
 
 

 
 

11 – No que respeita ao que é demonstrado ao ultrassom 

com doppler colorido no caso de apendicite aguda, 
assinale o que for correto. 

 

01) Vascularização normal. 
02) Diminuição da vascularização. 
04) Aumento da vascularização. 
08) Ausência de vascularização. 
16) Um feixe doppler ampliado, para melhorar a 

sensibilidade. 
 
                
 
 

 

12 – No que respeita à ocorrência mais comum de 

aneurismas em artérias periféricas, assinale o que for 
correto. 

 

01) Na aorta. 
02) Na artéria tibial posterior. 
04) Na femural. 
08) Na poplítea. 
16) Na ilíaca. 

 
                
 
 

 

13 – No que respeita aos indícios da presença de um 

derrame pleural em uma radiografia em posição supina, 
assinale o que for correto. 

 

01) Opacidade da área cardíaca. 
02) A perda da definição do hemidiafragma. 
04) Mobilidade possibilitando a sua visualização. 
08) O abaulamento do ângulo costofrênico. 
16) O aumento generalizado da densidade do 

hemitórax. 
 
                
 
 

 

14 – No que respeita aos diferentes tipos de derrame, 

assinale o que for correto. 
 

01) Infarto devido à oclusão arterial ou venosa. 
02) Infarto lacunar. 
04) Hemorragia intracerebral. 
08) Vasculite. 
16) Hemorragia subaracnoidea. 

 
                
 
 

 

15 – Dentre as patologias associadas com pneumotórax 

espontâneo, assinale o que for correto. 
 

01) D.P.O.C. 
02) Fibrose pulmonar. 
04) Empiema. 
08) Neoplasia primária e secundária. 
16) Histiocitose X. 

 
                
 
 

 



16 – No que respeita às causas comuns de lesão vertebral 

agressiva em adultos com mais de 40 anos, assinale o 
que for correto. 

 

01) Linfoma de Hodgkin. 
02) Metástases. 
04) Doença de Paget. 
08) Osteoblastoma. 
16) Mieloma múltiplo. 

 
                
 
 

 

17 – No que respeita às manifestações da hipertensão portal, 

causada pelo aumento da pressão venosa, assinale o 
que for correto. 

 

01) Varizes esofágicas com sangramento. 
02) Ascite. 
04) Aumento do baço. 
08) Esplenomegalia. 
16) Diâmetro da veia porta inferior a 13 mm. 

 
                
 
 

 

18 – No que respeita aos achados na radiografia de tórax de 

uma criança com tuberculose primária, assinale o que 
for correto. 

 

01) Pulmões  hiperaerados. 
02) Doença pulmonar parenquimatosa (do espaço 

aéreo). 
04) Derrame pleural. 
08) Adenopatia hilar ou medistinal. 
16) Opacidades em faixa compatíveis com atelectasias. 

 
                
 
 

 

19 – Dentre as alternativas abaixo, indique a que representa 

o maior risco em caso de aneurisma aórtico. 
 

01) Extensão para o interior de vasos adjacentes. 
02) Formação de trombo. 
04) Traumatismo. 
08) Dissecção. 
16) Ruptura. 

 
                
 
 

 

20 – Alguns tumores primários comumente metastizam para 

as vértebras. Dentre eles, assinale o que for correto. 
 

01) Câncer de pulmão. 
02) Câncer de próstata. 
04) Câncer de mama. 
08) Carcinoma de células renais. 
16) Melanoma. 

 
                
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


