
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP 

Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar . 
(Chico Science)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 50 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 08  Língua Portuguesa; 09 a 15  Raciocínio Lógico e Matemática; 

16 a 25  Conhecimentos sobre o SUS; 26 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 08 
 

 

As questões de número 01 a 08 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer!  

Celmo Celeno Porto 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas 
pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, cuja 
característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma 
dessas pessoas – no caso, o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, 
enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las. Diferentemente de outras entrevistas, no 
caso da médica, o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo é estabelecer um 
bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática 
médica. 

Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnica s, 
mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. 
Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista médica não é uma conversa como qualquer 
outra! Além da capacidade de dialogar – falar e ouvir, mais ouvir do que falar –, o médico precisa 
saber ler nas entrelinhas, observar gestos, para compreender todos os significados contidos nas 
respostas. 

Roteiros são úteis, mas é necessário saber usá-los com a flexibilidade exigida pelas 
peculiaridades de cada paciente. Raciocínio clínico é a técnica e a arte de organizar os dados 
que vão surgindo, alguns significativos por si mesmos, outros a exigir novas indagações, que vão 
tornando compreensível o relato do paciente.  

Não se nasce sabendo fazer uma entrevista médica. O que se  aprende espontaneamente é 
conversar. Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 
como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser "bom de 
conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma conversação pode 
até ajudar, mas não é tudo. 

Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos 
durante a entrevista. Anotações, do próprio punho, das informações mais importantes é a 
maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a utilização de computadores. A gravação de 
entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está abolida na prática médica, 
tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido "digitar" as informa ções obtidas 
na anamnese; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os 
pacientes que me disseram ter abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção 
inteiramente voltada para o computador".  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase em 
que o estudante está fazendo seu treinamento inicial. É conveniente registrar reações 
imprevistas, informações não verbais, gestos ou expressões faciais. Basta uma palavra ou uma 
frase, como "olhos lacrimejaram", "expressão de espanto", "gestos de impaciência", para 
registrar uma informação, sem necessidade de descrevê-la, fato que pode se revelar um dos 
mais importantes de uma entrevista. Ao final da anamnese, é interessante que se faça para o 
paciente um resumo das informações obtidas, criando oportunidade para correções ou 
acréscimos. 

Portanto, fazer entrevista é uma arte que se aprimora com o tempo e à medida que se 
ganha experiência, mas ela só floresce verdadeiramente quando há um verdadeiro inter esse em 
estabelecer uma boa comunicação com paciente.  

Em uma entrevista clínica, parte das regras sociais de etiqueta não é aplicada. A conversa 
é centrada no paciente e, por isso, além de outros motivos, é considerada uma relação 
assimétrica, com características próprias: ausência de intimidade – uma condição que é 
essencial –, objetivos específicos, limite de tempo, locais preestabelecidos. Além disso, a 
frequência dos encontros é muito variável, podendo restringir -se a uma única vez ou repetidas 
vezes ao longo dos anos. 
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O primeiro encontro tem um significado especial e dele pode depender o sucesso ou o 
fracasso de um tratamento. O primeiro olhar, as primeiras palavras, os primeiros gestos podem 
ser decisivos na relação do médico com o paciente. Tanto pode ser uma ponte entre eles, por 
meio da qual vão transitar informações e emoções, como um muro que obstrui completamente a 
comunicação entre um e outro. Essa é uma das características mais evidentes de uma medicina 
de má qualidade. 

Por fim, é essencial saber considerar a entrevista como principal elemento que estabelece 
o relacionamento entre duas pessoas. O sucesso de uma entrevista depende justamente da 
qualidade do relacionamento que o médico é capaz de estabelecer com o paciente. Em outras 
palavras: o que precisa ser compartilhado é o sentimento de compreensão e confiança mútua.  

Disponível em: <http://www.rmmg.org>. Acesso em: 21 dez. 2017. [Adaptado]  

 
01. No título, apresenta-se uma assertiva  

A) justificada, com restrições, ao longo do texto.  

B) justificada, sem restrições, ao longo do texto.  

C) negada, sem restrições, ao longo do texto.  

D) negada, com restrições, ao longo do texto.   
 
02. Considerando a relação com o título, predomina, no texto, a 

A) argumentação.    C) explicação. 

B) descrição.     D) injunção. 
 
03. Nos três parágrafos que encerram o texto, a ideia principal encontra-se explicitada 

A) no período inicial de cada um deles. 

B) no período final de cada um deles. 

C) no período inicial apenas dos dois últimos. 

D) no período final apenas dos dois primeiros.  
 
04. Considere o trecho: 

Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 

como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser 

"bom de conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma 

conversação pode até ajudar, mas não é tudo.  

Mantidas as relações de sentido, são elementos coesivos que , implicitamente, interligam o 
segundo período ao primeiro e o terceiro período ao segundo  

A) “todavia” e “portanto”, respectivamente.  

B) “por isso” e “ademais”, respectivamente.  

C) “entretanto” e “ou melhor”, respectivamente.  

D) “então” e “assim”, respectivamente.  
 

05. Considere o trecho: 

Não é proibido "digitar" as informações obtidas na anamnese; no  entanto, a atenção 
exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os pacientes que me disseram ter 
abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção inteiramente voltada  para o 
computador". 

O emprego das aspas evidencia suposta 

A) alteração na variedade linguística apenas no segundo caso.  

B) citação direta em ambos os casos.   

C) citação direta apenas no segundo caso.  

D) alteração na variedade linguística em ambos os casos.  
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06. Considere o trecho:  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase 
em que o estudante está fazendo seu treinamento inicial.  

Sem alteração de sentido, o elemento linguístico em destaque equivale semanticamente a  

A) “mesmo”. 

B) “exceto”. 

C) “inclusive”. 

D) “até”. 

 
07. Considere os trechos: 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual[1º] duas 

pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, 

cuja[2º] característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

Tanto pode ser uma ponte entre eles, por meio da qual[3º] vão transitar informações e 
emoções, como um muro que obstrui completamente a comunicação entre um e outro.  

No que se refere aos elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar:  

A) apenas o segundo concorda com expressão explicitada posteriormente.  

B) apenas o terceiro concorda com expressão explicitada anteriormente.  

C) todos concordam com expressão explicitada anteriormente.  

D) todos concordam com expressão explicitada posteriormente.  

 
08. Considere o período: 

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. 

O elemento linguístico em destaque desempenha papel de   

A) conjunção e se associa à relação semântica de explicação. 

B) conjunção e se associa à relação semântica de consequência. 

C) pronome relativo e articula oração adjetiva explicativa.  

D) pronome relativo e articula oração adjetiva restritiva.  

 
 
 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemática          09 a 15 
 

 

09. Um idoso de setenta e cinco anos está acometido de duas enfermidades distintas. Existem 6 

anti-inflamatórios diferentes para tratar uma das doenças, dos quais dois são contraindicados 

para idosos. Para a outra, existem oito medicamentos, mas cinco deles nã o podem ser 

indicados, pois contêm corticoides e sua interação com anti-inflamatórios provoca reações 

indesejáveis. Com base nessas informações, a quantidade adequada de combinações desses 

medicamentos para o paciente é de 

A) 10. 

B) 12. 

C) 18. 

D) 20. 
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10. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a mortalidade infantil no Brasil, referente ao 

período de 2000 a 2015, segundo dados do IBGE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir das informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar corretamente que a taxa de 

mortalidade infantil por mil nascidos vivos  

A) teve decréscimo de 50% nos quatro primeiros anos.  

B) teve um leve aumento nos últimos cinco anos.  

C) foi reduzida em mais de 20% nos últimos dez anos.  

D) decresceu 7,5 pontos a cada cinco anos. 

 

11. A secretaria de saúde recebeu um lote de vacinas que devem ser conservadas na geladeira 

com temperatura de +2°C a +8°C. Devido a um defeito no painel, a geladeira está mostr ando 

apenas a temperatura em escala Fahrenheit (°F), cuja relação com a escala Celsius (°C) é 

dada pela fórmula °F =  °C ×  1,8 + 32. Ao colocar as vacinas na geladeira, deve-se verificar se 

a temperatura está ajustada para, no máximo, 

A) +27,1°F.   C) +33,7°F. 

B) +48,5°F.   D) +46,4°F. 

 

12. A direção de uma unidade de saúde pretende comprar dois ventiladores para instalar na 

recepção, cada um com 125 W de potência. Eles ficarão ligados diariamente das 8h 00min às 

17h 00min, durante 20 dias no mês. Utilizando a potência P em watts do aparelho e sabendo 

o tempo t, em horas, que ele fica ligado durante n dias no mês, pode-se calcular o consumo C 

em kWh pela fórmula 𝐶 =
𝑃×𝑡×𝑛

1000
. Se a unidade de saúde paga R$ 0,55 por kWh, o custo 

mensal dos dois ventiladores será de 

A) R$ 18,20.   C) R$ 33,75. 

B) R$ 27,50.   D) R$ 24,75. 

 

13. Um psicólogo decidiu fazer uma pesquisa com seus pacientes questionando se eles sofriam 

com acrofobia ou claustrofobia. Entrevistando os pacientes, 40% deles se queixaram de 

sofrer com acrofobia, 30% deles diziam ter claustrofobia e 30 pacientes informaram que as 

duas fobias os atormentavam. Se 50% dos pacientes afirmaram não ter nenhum desses dois 

tipos de fobia, então, a quantidade de pacientes entrevistados foi  

A) 250.    C) 150. 

B) 200.    D) 100. 
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14. Em um hospital, alguns pacientes se submeteram a um teste para detecção da dengue. 

Suponha que a probabilidade desse exame indicar a presença de dengue, dado que a pessoa 

já está doente, é de 90%. Assim, a probabilidade do exame não detectar a dengue em uma 

pessoa doente é de 

A) 1%.  

B) 5%. 

C) 10%. 

D) 50%. 

 

15. Uma criança desenvolveu uma infecção cujo tratamento deve ser feito com antibióticos. O 

antibiótico utilizado no tratamento tem recomendação diária de 1,5 mg por um quilograma de 

massa corpórea, devendo ser administrado três vezes ao dia, em doses iguais. Se a criança 

tem massa equivalente a 12 kg, cada dose administrada deve ser de  

A) 7,5 mg.  

B) 9,0 mg. 

C) 4,5 mg. 

D) 6,0 mg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conhecimentos sobre o SUS           16 a 25 
 

 
16. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986, foi um marco para 

as mudanças na área da saúde que se seguiram ao fim do Regime Militar no Brasil. Essa 
conferência contou com a participação de mais de 4.000 pessoas, reunindo instituições de 
saúde, representantes da sociedade civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 
Dentre as principais resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde, encontram -se: 

A) adoção de um conceito amplo de saúde, segundo o qual saúde é o resultado das 
condições de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da 
produção; criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de 
previdência, por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento so cial, 
cabendo à saúde, inicialmente, maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência 
dos recursos previdenciários. 

B) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe os recursos 
destinados às políticas sociais.  

C) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social, cabendo à saúde, inicialmente, 
maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência dos recursos previdenciários.  

D) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado das condições 
de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da produção; 
criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de previdência, 
por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe o s 
recursos destinados às políticas sociais.  
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17. Na perspectiva de aperfeiçoar a relação interfederativa e oportunizar maior segurança 
jurídica na responsabilização sanitária dos diversos níveis de governo, incentivar o 
planejamento em saúde e fortalecer a organização do sistema e dos serviços de saúde, o 
Ministério da Saúde lançou, em 2011, do Decreto-Lei nº 7.508, promovendo regulamentação 
da Lei nº 8.080/1990. Com base no Decreto-Lei supracitado, analise as afirmativas seguintes: 

 

I 
Região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

II 

O Contrato organizativo da ação pública de saúde (COAP) é um dispositivo que 
estimula o processo de contratualização que pretende fortalecer a integração entre 
ensino, serviços e comunidade ao colocar todos os atores para discutir a organização 
das redes de atenção. 

III 
Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e vigilância 
à saúde são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de 
atenção à saúde. 

IV 
Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, de vigilância em saúde, de atenção primária, 
de atenção psicossocial e de urgência e emergência.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 
18. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a política nacional de atenção 

básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, 
no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Tomando como referência a nova PNA B, 
considere as afirmativas que seguem: 

 

I 
Cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se responsabilizar por 
2.000 a 3.500 pessoas. 

II 
O número de agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe de saúde da família 
deverá ser suficiente para cobrir 100% da população adscrita com número máximo de 
750 pessoas por ACS. 

III 
Universalidade, equidade, regionalização e hierarquização, resolutivi dade e população 
adscrita estão entre os princípios e diretrizes a serem operacionalizados na atenção 
básica. 

IV 
Fazer diagnóstico do território onde atuam e executar ações de campo para pesquisa 
entomológica são algumas das atribuições comuns ao agente comunitário de saúde e 
ao agente de combate a endemias. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   C) I e IV. 

B) III e II.  D) II e IV. 
 
19. Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279, o Ministério da Saúde estabeleceu conceitos, 

fundamentos, diretrizes, atributos e ferramentas para a implementação da rede de atenção à 
saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atributos necessários ao b om 
funcionamento da RAS, encontram-se: 

A) atenção primária à saúde estruturada como primeiro nível da atenção e gestão baseada 
em resultados. 

B) população e território definidos e redução do tempo de espera para o agendamento de 
consultas. 

C) atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade e garantia de 
estratégias de fixação dos profissionais.  

D) população e território definidos e garantia de retorno das informações dos demais níveis 
para a atenção básica. 
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20. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a política nacional de humanização (PNH) com o 

intuito de construir uma política de qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) e colocar 

em prática seus princípios no cotidiano dos serviços. Para dar consequência às suas 

pretensões, a PNH instituiu princípios, método, diretrizes e dispositivos. São dispositivos da 

PNH, entre outros: 

A) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; inclusão dos diferentes sujeitos na produção de autonomia.  

B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; transversalidade de saberes e práticas.  

C) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; 
indissociabilidade entre atenção e gestão.  

D) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; programas de 
qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da saúde.  

 

21. No Brasil, o planejamento em saúde aparece no centro da agenda da gestão, para ser 

desenvolvido nas três esferas de governo, considerando as especificidades do território e as 

necessidades de saúde da população, entre outras questões. Nesse contexto, o planejamento 

estratégico situacional proposto por Carlos Matus (1996)  

A) contempla um conjunto de métodos a serem utilizados nos quatro momentos do processo 
de planejamento: o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático -operacional. 

B) utiliza-se do diagnóstico de verdade única, da teoria econômica determinista positivista,  da 
visão de um único ator (Estado, empresa etc.) e tenta explicar a realidade.  

C) pressupõe a noção de momentos, definidos no processo de planejamento, como etapas 
sequenciais que não se interpõem uma com a outra.  

D) considera um conjunto de etapas ou momentos claramente definidos e sequenciais 
construídos por diversos atores sociais.  

 
22. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio de estados e 

municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SU S) e 

que tem entre seus eixos de atuação:  

A) a expansão da graduação e da residência médica e importantes mudanças no modo de 
formar médicos e especialistas.  

B) a avaliação dos estabelecimentos de atenção especializada ambulat orial e hospitalar das 
cinco regiões do país. 

C) o investimento na infraestrutura de unidades especializadas que dão suporte aos serviços 
de atenção básica e nos profissionais médicos dos demais níveis de atenção.  

D) o estímulo aos profissionais envolvidos no programa à realização de c ursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 
23. Os estudos de pré-avaliação são essenciais à descrição de um programa mediante a 

identificação de metas, objetivos e ações; a definição de perguntas avaliativas; o delineamento 

de um modelo de avaliação; entre outros aspectos. O funcionamento do programa estruturado 

de forma esquemática e baseado nos recursos, atividades, impactos esperados e as possíveis 

relações de causas entre esses elementos é demonstrado através do  

A) estudo avaliativo. 

B) modelo teórico. 

C) estudo de avaliabilidade.  

D) modelo lógico. 
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24. A informação para vigilância epidemiológica está diretamente relacionada à tomada de 
decisões, e sua qualidade depende da adequada coleta de dados produzidos no local de 
ocorrência da doença, agravo ou evento sanitário. Sobre o processo de coleta de dados 
utilizados na vigilância das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), analise as 
afirmativas seguintes: 

 

I 
Utiliza inquéritos de base populacional destinados a conhecer o comportamento de 
risco de uma determinada população, como por exemplo, os escolares e as vítimas de 
acidentes e violências. 

II 
Utiliza dados oriundos de sistemas administrativos, tais como o sistema de 
informações hospitalares (SIH), que possibilitam a obtenção de informações sobre as 
doenças que motivaram a procura pelo serviço.  

III 
Considera a notificação compulsória como a principal fonte de dados para tomada d e 
decisão. 

IV 
Não utiliza dados de mortalidade, pois a vigilância das DANT tem como prioridade a 
adoção de medidas de promoção da saúde.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.  B) III e IV.   C) I e II.  D) II e III. 
 

25. O terceiro ciclo do programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica 
(PMAQ/AB) está organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de desenvolvimento  
que compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Nesse 
contexto, a fase de adesão e (re) contratualização das equipes (fase 1) 

A) foi de responsabilidade do gestor estadual e considerou os compromissos pactuados entre 
os gestores estaduais e o Ministério da Saúde.  

B) foi voluntária e pressupôs um processo de pactuação de compromissos firmados entre as 
equipes de atenção básica e os gestores municipais, e desses com o Ministério da Saúde.  

C) de atenção básica com saúde bucal (AB/SF) não ocorreu de forma conjunta, sendo 
possível aderir e (re) contratualizar uma modalidade sem a outra.  

D) do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) não esteve condicionada à participação das 
equipes de atenção básica. 
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Conhecimentos Específicos           26 a 50 
 
 

26. O domínio dos recursos do equipamento de ultrassonografia é fundamental para evitar 
diagnósticos falso-positivos ou falso-negativos. Por essa razão, antes de iniciar qualquer 
exame, deve-se saber que 

A) a profundidade de campo e o número de feixes cruzados são diretamente proporcionais ao 
Frame Rate. 

B) o PRF, o ganho  Doppler e o filtro de parede devem ser ajustados antes de se afirmar que 
uma estrutura não possui fluxo ao Doppler.  

C) os feixes cruzados auxiliam na formação da sombra acústica posterior e nos contornos das 
estruturas. 

D) a harmônica invertida serve para auxiliar na caracterização de estruturas císticas, como 
bexiga e vesícula biliar.  

 

27. Paciente do sexo masculino, com 45 anos, portador do vírus da hepatite B, é submetido a 
exame de ultrassonografia de abdome superior para avaliar o fígado. Caso as imagens 
mostrem a presença de 

A) nódulo hipoecoico, de contornos irregulares, uma complementação com contraste por 
microbolhas não possui qualquer valor diagnóstico. 

B) nódulo hipoecoico, de contornos irregulares, a suspeita de hepatocarcinoma deve ser 
considerada mesmo em um fígado de morfologia normal.  

C) nódulo hiperecoico, homogêneo, de contornos regulares e limites bem definidos, essa 
estrutura deverá ser descrita como hemangioma. 

D) linfonodo no hilo hepático, deverá ser levantada a suspeita para neoplasias ocultas, uma 
vez que esse achado é inesperado em hepatopatas crônicos.  

 

28. Suponha que, na ultrassonografia de abdome total de uma paciente do sexo feminino, com 35 
anos, você encontre, durante a avaliação do fígado,  

A) focos ecogênicos, com tênue sombra acústica, esparsos pelo parênquima. Nesse caso, a 
hipótese de hamartomas das vias biliares deverá ser aventada.  

B) hiperecogenicidade do parênquima hepático com atenuação posterior do feixe sonoro. 
Nesse caso, a graduação da esteatose hepática poderá ser feita de forma objetiva para 
acompanhamento do tratamento clínico.  

C) uma dilatação cística nas vias biliares intra-hepáticas. Nesse caso, a doença de Caroli 
deve ser descartada se também houver dilatação nas vias biliares extra-hepáticas. 

D) um nódulo suspeito para hemangioma hepático. Nesse caso, a alteração de ecogenicidade 
com a mudança de decúbito fortalece essa hipótese.  

 

29. Paciente do sexo masculino, 68 anos, com cirrose alcoólica , é submetido a USG de abdome 
superior com Doppler do sistema porta. Se o exame demonstrar  

A) transformação cavernomatosa da veia porta, há hipertensão portal.  

B) fluxo invertido na veia porta, não há, obrigatoriamente, hipertensão portal.  

C) TIPS funcionando adequadamente, o risco de encefalopatia hepática é reduzido.  

D) veia porta com calibre reduzido, exclui-se a presença de hipertensão portal.  
 

30. O estudo do pâncreas pela ultrassonografia é um desafio, principalmente quando a janela 
acústica precisa ser buscada ou criada. Diante dessa dificuldade natural, devido à posição 
anatômica, muitas vezes, somente alguns segmentos pancreáticos conseguem ser 
adequadamente visibilizados. Esse fator aumenta a importância de que, para uma avaliação 
adequada, é preciso ter em mente que 

A) o pâncreas apresenta um padrão de ecogenicidade bem definido para cada faixa etária.  

B) massa na região da cabeça do pâncreas, com ou sem dilatação ductal, é altamente 
suspeita para adenocarcinoma pancreático.  

C) o papel da ultrassonografia na pancreatite aguda é , principalmente, avaliar a vesícula 
biliar e as vias biliares. 

D) pancreatite crônica é predominantemente causada pelo alcoolismo, e as marcas 
características dessa patologia são o afilamento ductal e a presença de calcificações.  
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31. Na avaliação ultrassonográfica do hipocôndrio esquerdo de uma paciente do sexo feminino, 

de 44 anos, caso haja 

A) imagem sugestiva de baço acessório, faz-se o diagnóstico diferencial com, por exemplo, 
linfonodos, lesões de cauda pancreática, de rim e de adrenal.  

B) esplenomegalia leve, este é considerado um achado habitual se a paciente for portadora 
de anemia falciforme. 

C) corpúsculos de Gamna-Gandy e esplenomegalia, o diagnóstico de esquistossomose é 
indiscutível. 

D) esplenomegalia, a avaliação com Doppler será útil, pois é capaz de distinguir as causas.  

 

 

32. Num plantão de emergência, você recebe um paciente com suspeita de litíase renal p ara 

realizar uma ultrassonografia de rins e vias urinárias. Diante dessa situação, você deve 

considerar que 

A) artefato cintilante (twinkling), na avaliação renal, é um achado específico de nefrolitíase.  

B) sombra acústica posterior não é evidenciada em alguns cálculos renais. 

C) o índice de resistividade (IR) das veias interlobares é capaz de sugerir cálculo ureteral.  

D) a caracterização de jato ureteral afasta a possibilidade de cálculo ureteral.  

 

 

33. O médico assistente chega para discutir com você o resultado de uma ultrassonografia de 

aparelho urinário de uma paciente do sexo feminino, de 47 anos, na qual foram encontradas 

estruturas císticas nos rins. Ao ver o laudo e as imagens do exame, você expli ca a ele que 

A) cistos parapiélicos múltiplos e dilatação pielocalicinal podem ser difíceis de diferenciar, e a 
fase tardia de uma TC com contraste venoso pode elucidar o diagnóstico.  

B) cistos de paredes lisas e finas e conteúdo anecoico, quando maiores que 3 cm, requerem 
avaliação adicional por TC com contraste venoso.  

C) a doença renal policística autossômica dominante, apesar de cursar com inúmeros cistos, 
não está relacionada à perda da função renal.  

D) a doença renal cística adquirida cursa com aumento do risco de tumores renais; 
entretanto, após transplante renal, o risco volta ao padrão populacional geral.  

 

34. De acordo com estatísticas dos EUA, no ano passado, mais de 1,3 milhão de novos cânceres 

foram diagnosticados e mais de 50.000 das vítimas foram diagnosticadas com câncer de rim. 

Avanços recentes no diagnóstico, procedimentos cirúrgicos e opções de tratamento permitirão 

mais pacientes viverem com a doença, mantendo atividades e estilos de vida normais.  Muitas 

dessas neoplasias são achados acidentais que ocorrem durante exames de ultrassonografia. 

Para a conduta adequada diante desses achados, deve-se saber que 

A) o carcinoma de células de transição apresenta natureza multifocal e bilateral, ocorrendo 
principalmente como massas exofíticas emergindo do córtex renal. 

B) o carcinoma de células renais é o responsável pela maioria dos tumores malignos renais, 
e, apesar de poder se apresentar com aspectos diversos, a forma mais frequente é de 
cisto complexo. 

C) artérias renais precisam ser avaliadas sempre que for detectado uma massa renal, uma 
vez que elas são o mais frequente sítio de extensão vascular.  

D) angiomiolipomas são tumores renais benignos com características clássicas ; entretanto, é 
possível que carcinomas de células renais e lipossarcomas se apresentem com aspecto 
semelhante. 
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35. Suponha que você esteja executando um exame de ultrassonografia abdominal num idoso do 

sexo masculino. Durante a avaliação da bexiga, foi verificado um espessamento parietal. 

Nesse caso,  

A) o paciente não apresenta bexiga neurogênica, uma vez que, nessa condição, a bexiga é 
hiperdistendida e com paredes finas. 

B) se o espessamento parietal for focal, isso pode corresponder a espessamento reacional à 
hipertrofia do lobo mediano. 

C) o paciente apresenta cistite aguda, uma vez que esse achado corresponde à forma de 
apresentação mais comum da cistite. 

D) se o espessamento parietal for difuso e existirem divertículos associados,  isso pode 
corresponder a bexiga de esforço.  

 

36. A ultrassonografia da próstata é requisitada para pacientes com sintomas do trato urinário 

inferior (LUTS). O profissional que realiza o exame deve saber que  

A) a estimativa do peso prostático é fundamental , uma vez que existe uma ótima correlação 
entre LUTS e o tamanho da próstata. 

B) a avaliação da próstata é melhor quando a repleção vesical é superior a 500 ml.  

C) a distinção entre glândula interna e zona periférica na próstata normal é difícil.  

D) a detecção do adenocarcinoma, tumor originado principalmente da zona central,  é possível 
nesse tipo de exame. 

 

37. Durante um exame de ultrassonografia mamária, em uma mulher de 29 anos, foi detectada 

uma anormalidade e emitido um laudo. A opção que apresenta a correlação correta entre o 

achado, a categoria BIRADS e a conduta adequada é: 
 

A) 

achado: múltiplos cistos simples complicados e microcistos bilateralmente ; 

categoria BIRADS: 4; 

conduta: diagnóstico tecidual.  

B) 

achado: mais de três nódulos sólidos ovalados, circunscritos, homogêneos e paralelos à 

pele, sendo, pelo menos, dois em uma mama e um na outra;  

categoria BIRADS: 2; 

conduta: rastreamento de rotina.  

C) 

achado: linfonodo axilar de características suspeitas e sem doença de base conhecida ; 

categoria BIRADS: linfonodos axilares não recebem classificação ; 

conduta: diagnóstico tecidual. 

D) 

achado: nódulo com características altamente sugestivas de malignidade, já biopsiado e 

com resultado benigno; 

categoria BIRADS: 2; 

conduta: rastreamento de rotina.  

 

38. Enquanto faz o exame, o ultrassonografista  traça uma linha de raciocínio que permite definir 
os próximos passos, como parâmetros do equipamento a serem ajustados, estruturas 
adicionais a serem analisadas, perguntas a serem feitas, exames a serem solicitados etc. 
Suponha que você esteja realizando uma ultrassonografia de tireoide de rotina em uma 
paciente do sexo feminino, com 37 anos. A opção que apresenta a correlação correta entre os 
achados ultrassonográficos e o raciocínio diagnóstico é:  

 

A) 

achados: tireoide com 04 ml, hipoecoica, com áreas pseudonodulares e traves 

ecogênicas de permeio; 

raciocínio diagnóstico: a paciente apresenta risco aumentado para linfoma de Hodgkin.  
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B) 

achados: tireoide aumentada, com áreas pseudonodulares, com vascularização 

aumentada e velocidade do fluxo nas artérias tireoidianas inferiores de 80 cm/s; 

raciocínio diagnóstico: o TSH sérico deve estar aumentado.  

C) 

achados: cisto com paredes finas e conteúdo anecoico, exceto por pequena vegetação 

parietal com fluxo ao Doppler; 

raciocínio diagnóstico: cistos não apresentam risco de malignidade. 

D) 

achados: nódulo misto, isoecoico, com áreas císticas de permeio e diminutas 

calcificações de 04 mm, de contornos regulares e limites bem definidos por fino halo, 

vascularização padrão Chammas II, medindo 0,9 x 0,7 x 0,6 cm; 

raciocínio diagnóstico: o nódulo possui baixo risco de malignidade.  
 

39. As massas cervicais podem ser decorrentes de um grande espectro de patologias que exigem 
tratamentos diferentes. Para se obter um diagnóstico diferencial dessas massas, é necessário 
solicitar uma ultrassonografia que auxiliará na condução do caso. Suponha que você esteja 
realizando um exame de ultrassonografia cervical por indicação de aumento do volume 
cervical. Ao se deparar com  

A) formação cística com conteúdo anecoico, no nível IV, a principal hipótese será cisto do 
primeiro arco branquial.  

B) linfonodo globoso, com pontos hiperecoicos puntiformes, a principal hipótese será 
adenopatia reacional. 

C) lesão sólida hiperecoica, sem fluxo ao Doppler, afastando os ramos carotídeos, a principal 
hipótese será paraganglioma. 

D) formação cística com conteúdo anecoico, na linha média, junto ao hioide, a principal 
hipótese será cisto de ducto tireoglosso.  

 

40. Durante um plantão em serviço de urgência, você é requisitado a realizar uma 

ultrassonografia escrotal com Doppler, em um paciente com dor testicular. Se o exame 

evidenciar 

A) calcificações grosseiras intratesticulares, esses achados devem ser considerados inócuos 
e de natureza sequelar. 

B) aumento testicular, hiperecogenicidade difusa e hipervascularização ao Doppler, esses 
achados correspondem a orquiepididimite.  

C) dilatação anormal e insuficiência valvar das veias do plexo pampiniforme, esses achados 
correspondem a varicocele, sendo mais frequente à direita.  

D) aumento testicular, hipoecogenicidade difusa e fluxo intratesticular presente, a hipótese de 
torção testicular não é afastada.  

 

41. Você está na sala de ultrassonografia, e seu próximo paciente, do sexo feminino, realizar á 

uma ultrassonografia do ombro direito. Ao entrar na sala, ela apresenta um exame realizado 

no ano anterior. Diante dessa situação,  

A) como o exame prévio evidenciou um ventre muscular do supraespinhal hiperecoico, uma 
ruptura nesse tendão apresentaria boa chance de recuperação cirúrgica.  

B) como o exame prévio evidenciou ‘cabeça careca’, você não encontrará fibras íntegras no 
tendão do subescapular. 

C) como o exame prévio evidenciou tendinopatia calcária no tendão do supraespinhal, você 
poderá não encontrar calcificações intratendíneas. 

D) como o exame prévio evidenciou irregularidade nos contornos do tubérculo menor do 
úmero e líquido na bursa, você poderá se deparar com uma ruptura do supraespinhal.  
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42. Quando cistos ovarianos são encontrados em exames de ultrassonografia, condutas 

diferentes serão indicadas dependendo de determinadas características. Desse modo, o 

ultrassonografista deve ter o conhecimento de que  

A) ovário policístico, de acordo com os critérios de Roterdã, é definido pela presença de doze 
ou mais folículos com diâmetros entre 2 mm e 9 mm e/ou pelo volume ovariano maior que 
10 cm

3
. 

B) cistos hemorrágicos podem mimetizar outras patologias. Conhecer os padrões de imagem 
deles e requisitar uma ultrassonografia de controle em 7 dias permit irá definir um 
diagnóstico diferencial.  

C) cistos ovarianos com septos irregulares, espessos e vascularizados ao Doppler devem ser 
acompanhados de perto, com ultrassonografia de controle a cada 60 dias. 

D) cisto que apresenta componente hiperecoico focal com sombra acústica posterior e sem 
fluxo ao Doppler é considerado altamente suspeito de malignidade. 

 

43. Dor pélvica e sangramento vaginal são dois dos motivos mais comuns que levam mulheres ao 

pronto-atendimento. Junto com a história clínica, exame físico e exames laboratoriais, a 

ultrassonografia é essencial na avaliação dessas queixas, uma vez que muitas das causas 

apresentam achados específicos ou sugestivos ao exame. Ao ultrassonografista, é essencial 

saber que 

A) o local mais comum da implantação da gestação ectópica é o ovário. 

B) o pólipo endometrial se apresenta como nódulo hiperecoico e é facilmente caracterizado 
em qualquer fase do ciclo menstrual.  

C) o achado mais comum na torção ovariana é o aumento volumétrico do ovário.  

D) o achado mais frequente na doença inflamatória pélvica é o abcesso tubo -ovariano. 

 

44. A partir da ultrassonografia obstétrica, é possível detectar anomalias fetais e acompanhar o 

crescimento fetal, permitindo que condutas possam ser tomadas o mais precocemente 

possível. A confiabilidade do método depende da observância de parâmetros bem 

estabelecidos no momento da mensuração. A opção em que há a correspondência correta 

entre o que se mede e os parâmetros de medição é:  

A) diâmetro biparietal: medir em plano transversal, ao nível do cavum do septo pelúcido, 
tálamos e cerebelo. 

B) circunferência abdominal: medir em plano transversal, ao nível do seio portal e estômago.  

C) comprimento do fêmur: para medi-lo, cada cursor deve ser colocado nas extremidades das 
diáfises ossificadas, incluindo a epífise femoral distal.  

D) translucência nucal: medir plano sagital , incluindo todo o feto, com este em posição 
neutra. 

 

45. Recém-nascidos prematuros e neonatos a termo enfermos estão em risco de lesão cerebral. 

Embora os avanços em neonatologia (cuidados intensivos) tenham trazido melhorias quanto à 

morbimortalidade desses pacientes vulneráveis, lesões cerebrais permanecem como a 

principal preocupação. O diagnóstico precoce é importante par a prognóstico, tratamento 

ótimo e resultado neurológico. O ultrassonografista que realiza exame do crânio via 

transfontanela precisa saber que 

A) não é possível diferenciar hidranencefalia e holoprosencefalia alobar.  

B) hemorragias intraventriculares grau II não evoluem com dilatação ventricular pós-
hemorrágica. 

C) o exame inicial na leucomalácia periventricular pode estar normal.  

D) as infecções congênitas (TORCH) apresentam alterações específicas, sendo possível 
distingui-las pelo exame. 
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46. A ultrassonografia é um método de imagem excelente para gestantes e crianças, uma vez 

que não emite radiação ionizante. O ultrassonografista que realiza exame nessa população 

deve saber que 

A) a ultrassonografia de tórax não é útil na diferenciação entre consolidação pulmonar e 
massas sólidas. 

B) válvula de uretra posterior é caracterizada intra-útero por polidrâmnio, dilatação vesical e 
dilatação ureteropielocalicinal bilateral.  

C) a morfologia do útero infantil se caracteriza por uma relação colo/corpo me nor que 1,0. 

D) estenose hipertrófica do piloro é caracterizada por espessamento da camada muscular, a 
qual pode ser facilmente identificada pela ultrassonografia.  

 

47. A ultrassonografia no setor de urgência e emergência tem grandes vantagens pelo fato de  o 

exame poder ser realizado no leito e de forma rápida, contribuindo enormemente para a 

elucidação do diagnóstico. O profissional ultrassonografista, nesse contexto, precisa ter o 

conhecimento de que 

A) a presença de pneumotórax deve ser pesquisada durante a avaliação estendida da 
ultrassonografia direcionada ao trauma (eFAST).  

B) a presença de linfonodos mesentéricos aumentados é um achado específico da adenite 
mesentérica, prescindindo o diagnóstico diferencial com apendicite aguda.  

C) o espessamento parietal da vesícula biliar é um achado de elevada especificidade para  
colecistite aguda. 

D) o aumento da ecogenicidade da gordura peridiverticular ocorre na  diverticulite aguda, e a 
dor abdominal é tipicamente difusa quando há apendagite epiploica.  

 

48. Os sistemas carotídeo e vertebral são responsáveis pela irrigação encefálica, sendo dois 

terços do fluxo cerebral originados do sistema carotídeo, e o restante, do sistema vertebral. O 

profissional executante de uma ultrassonografia com Doppler das artérias carótidas e 

vertebrais extracranianas deve ter o conhecimento de que  

A) a artéria carótida interna tem uma relação sístole/diástole maior que a artéria carótida 
externa. 

B) as placas classicamente referidas como vulneráveis são calcificadas.  

C) o exame deve avaliar os segmentos V0, V1, V2 e V3 das artérias vertebrais.  

D) a inversão do fluxo na artéria vertebral esquerda sugere estenose significativa no 
segmento distal da artéria subclávia ipsilateral.  

 

49. A ultrassonografia com Doppler é fundamental na propedêutica diagnóstica da doença arterial 

periférica dos membros inferiores, uma vez que oferece dados anatômicos e fisiológicos. 

Sobre esse exame, o ultrassonografista precisa saber que  

A) estenose arterial cursa classicamente com redução importante da vel ocidade de fluxo no 
local de estreitamento. 

B) aneurisma encontrado na artéria poplítea confere maior risco para aneurismas intra -
abdominais. 

C) padrão de fluxo tardus parvus é tipicamente visto imediatamente antes de estenoses 
hemodinamicamente significativas.  

D) padrão de onda normal dos membros inferiores apresenta índice de resistividade (IR) em 
torno de 0,6. 
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50. O Doppler venoso dos membros inferiores para avaliação da trombose venosa profunda 

(TVP) é um dos exames mais úteis na medicina de cuidados intensivos. Nos EUA, há 

aproximadamente, por ano, 250.000 novos diagnósticos de TVP e 50.000 mortes por doença 

tromboembólica. Sobre esse exame, o ultrassonografista deve saber que  

A) encontrar uma fasicidade reduzida na veia femoral comum direita em relação à 
contralateral sugere uma extensão da avaliação para o segmento ilíaco direito.  

B) a manobra de compressão venosa, ao evidenciar compressibilidade completa, afasta a 
possibilidade de evento de trombose venosa recente ou antiga.  

C) os achados clássicos de trombose venosa profunda hiperaguda são: calibre aumentado, 
material hiperecoico intraluminal, incompressibilidade e ausência de fluxo ao Doppler.  

D) encontrar uma veia com calibre reduzido, paredes espessadas, material ecogênico aderido 
às paredes, compressibilidade parcial, fluxo filiforme e tortuoso ao Doppler é sugestivo de 
trombose venosa subaguda com recanalização parcial. 

 

 


