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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:
A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo
Ministério da Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde.
QUESTÃO 07
A Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmavas
abaixo:
I.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre
a situação de saúde da população brasileira;
II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme
protocolo.
Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II;
B) I e III;
C) II;
D) III.
QUESTÃO 08
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural
e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde;
( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária,
garantindo os princípios da Atenção Básica.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 09
Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste,
com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração
de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem
serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza
pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
QUESTÃO 10
Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal,
devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde
(RASs), analise as afirmativas abaixo:
I.

A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos
seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e
vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à
saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o
acesso aos serviços de saúde;
III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção
certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial
dos entes de governança das RASs.
Estão corretas:
A) I e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A respeito da Radiografia, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 13
Os agentes de contraste hidrossolúveis (ACH) são
utilizados predominantemente para estudos angiográficos,
realce do contraste em estudos de tomografia
computadorizada (TC), mielografia, artrografia e
urografia. Sobre os ACH, analise as afirmativas abaixo:

I.

Raios X, ou raios roentgen, são uma forma de radiação
eletromagnética ou de energia cujo comprimento de
onda é extremamente curto;
II. Para a obtenção dos raios X utilizados na radiologia
diagnóstica, há necessidade de vácuo e da presença
de uma grande diferença de potencial entre um cátodo
e um ânodo;
III. Estruturas que produzem mais escurecimento em um
filme são radiopacas; e aquelas que produzem menos
escurecimento são chamadas radiolucentes.

I.

A estrutura química comum de todos os meios de
contraste hidrossolúveis é uma variante do ácido triiodobenzoico;
II. Quando agentes iônicos são injetados em uma
articulação para a realização de uma artrografia, essas
misturas tendem a arrastar líquido para o interior da
articulação;
III. Os meios de contraste de baixa osmolaridade estão
associados a uma incidência geral mais baixa de
efeitos colaterais e de mortalidade, em comparação
com os agentes iônicos mais antigos, sendo
atualmente utilizados com maior frequência que os
congêneres iônicos;
IV. Os meios de contraste de baixa osmolaridade não
podem ser utilizados em estudos mielográficos.

Estão corretas:
A) I e II, somente;
B) II e III, somente;
C) I e III, somente;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 12
Sobre a qualidade da imagem radiográfica, assinale a
afirmativa correta:

Estão corretas, somente:
A) I e IV;
B) II e III;
C) I, II e IV;
D) I, II e III.

A) Fatores físicos e geométricos não afetam a imagem
radiográfica;
B) Um paciente obeso necessitará de menos raios X do que
um paciente magro;
C) A movimentação de uma parte que esteja sendo
radiografada resulta em uma imagem borrada e sem
valor diagnóstico;
D) Quanto mais distante um objeto estiver da radiografia,
menor será a ampliação e maior a nitidez.

QUESTÃO 14
As reações adversas a meios de contraste iodados são
variáveis e imprevisíveis. A respeito deste tema, assinale a
afirmativa correta:
A) Se o paciente sofreu uma reação a algum meio de
contraste, a probabilidade de ocorrência de outra
reação será duas vezes menor que a probabilidade para
a população geral;
B) As reações leves devem ser tratadas sintomaticamente,
mas não põem em risco a vida dos pacientes, essas
reações incluem urticária, edema angioneurótico e
respiração difícil e ruidosa;
C) Depois do tratamento bem-sucedido para uma reação
de qualquer tipo, devemos lançar no prontuário do
paciente o tipo de reação, sua gravidade e o tratamento
instituído;
D) Uma das reações chamadas intermediárias é o colapso
cardiovascular, que pode estar associado a edema
pulmonar edema de laringe e apneia.
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QUESTÃO 15
A angiografia é realizada principalmente para avaliar a
perviedade e distribuição dos vasos sanguíneos por todo o
corpo. A respeito deste tema, assinale V para verdadeiro
e F para falso:

QUESTÃO 17
A radiografia torácica é o exame de imagem padrão em
pacientes com suspeita de cardiopatia. Sobre este tema,
analise as afirmativas abaixo:
I.

Um método popular utilizado para a determinação do
tamanho do coração é o índice cardiotorácico: o
diâmetro transversal máximo da sombra cardíaca na
radiografia PA torácica dividida pelo diâmetro
transversal máximo do tórax;
II. Estudos de ecografia das artérias coronárias podem
diminuir o número de cateterismos realizados em
pacientes com dor torácica;
III. A ultrassonografia cardíaca é o principal instrumento
diagnóstico para investigação de anomalias cardíacas
tanto em crianças como em adultos;
IV. Em geral, as indicações mais comuns para a
ecocardiografia são: suspeita de dilatação de câmara
cardíaca, cardiopatia congênita, anomalias das
válvulas cardíacas, anomalias da contratilidade e
suspeita de derrame pericárdico.

( ) Além da angiografia convencional, a angiografia por
ressonância magnética (AngioRM) e a angiografia por
tomografia computadorizada (AngioTC) propiciam
avaliações não invasivas da vasculatura;
( ) Não é prática comum usar a técnica de subtração
durante a realização da angiografia;
( ) Complicações da angiografia ocorrem em menos de
1% dos pacientes; tais complicações podem ser:
reação ao contraste, hematoma, formação de
pseudoaneurisma, fístulas A-V, oclusão arterial,
espasmo e derrame.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F;
B) V, F, V;
C) F, F, V;
D) F, V, F.

Estão corretas, somente:
A) I e IV;
B) II e III;
C) I, II e IV;
D) I, III e IV.

QUESTÃO 16
Há certas circunstâncias em que é desejável obter uma
radiografia deliberadamente em expiração. Uma dessas
circunstancias é:

QUESTÃO 18
A angiografia cardíaca por TC de 64 detectores oferece
diversas vantagens, em comparação com a angiografia
invasiva. Sobre a AngioTC, assinale a afirmativa incorreta:

A) Avaliar neoplasia pulmonar;
B) Suspeita de pneumotórax;
C) Suspeita de pericardite;
D) Avaliação de derrame pleural.

A) É uma técnica não invasiva e, portanto, sem as
complicações da angiografia tradicional;
B) Há necessidade de internação hospitalar;
C) Bom custo-benefício;
D) Permite a clara demonstração de depósitos de cálcio e
da morfologia das placas.
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QUESTÃO 19
A mamografia representa a ferramenta inicial e de melhor
custo-benefício na detecção assintomática de um
carcinoma mamário. A respeito deste exame, assinale V
para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 21
Biópsias percutâneas guiadas por imagem estão sendo
cada vez mais utilizadas na prática clínica para o
diagnóstico histológico das lesões mamárias. Sobre este
tema, analise as afirmativas abaixo:

( ) A menor sensibilidade da mamografia ocorre em um
grupo específico de pacientes com mamas densas,
isto é, com maior porcentagem de parênquima
fibroglandular em relação ao tecido adiposo, o que
resulta em sobreposição tecidual e obscurece lesões;
( ) A grade é um importante componente para a
formação da imagem de mamografia, porque reduz a
radiação espalhada e consequentemente melhora o
contraste da imagem;
( ) Quanto maior a espessura da mama, menor a
radiação espalhada;
( ) As incidências mamográficas básicas rotineiramente
realizadas são a craniocaudal e a mediolateral
oblíqua.

I.

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) consiste na
introdução de agulhas finas (18, 20 ou 22 G) no
interior da lesão-alvo com o objetivo de obter células
que serão utilizadas para determinar o seu diagnóstico
citológico;
II. Uma desvantagem da punção aspirativa é que
habitualmente a avaliação citológica permite apenas o
diagnóstico de malignidade, não possibilitando
determinar se a lesão é ou não invasiva e não
permitindo a avaliação consistente das características
imuno-histoquímicas do câncer de mama;
III. As biópsias de fragmentos apresentam importantes
vantagens: não requerem nenhum treinamento
especial do patologista, visto que a análise histológica
é similar à realizada nos espécimes cirúrgicos.

A sequência correta de cima para baixo é:

Estão corretas:

A) V, V, V, F;
B) V, V, F, V;
C) V, F, V, V;
D) F, F, V, F.

A) I e II, somente;
B) II e III, somente;
C) I e III, somente;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 20
Dentre os exemplos de calcificações que podem ser
encontrados na Mamografia, assinale aquele que
apresenta morfologia suspeita para câncer de mama:

QUESTÃO 22
A avaliação por imagem do trauma cranioencefálico (TCE)
tem importante papel na determinação do pronto
diagnóstico de lesão intracraniana, definindo conduta
terapêutica clínica ou cirúrgica de emergência. A respeito
desse tema, podemos afirmar que:

A) Calcificações lineares finas ou lineares finas ramificadas:
são calcificações finas, lineares ou curvilíneas
irregulares, que podem ser de distribuição descontínua
menor que 0,5 mm de largura;
B) Calcificações vasculares: geralmente são paralelas e
lineares, associadas claramente a estruturas tubulares;
C) Calcificações grosseiras ou “semelhantes a pipoca”:
classicamente maiores que 2 a 3 mm de diâmetro;
D) Calcificações grandes, semelhantes a “bastonetes”: são
calcificações intraductais e periductais, geralmente
difusas e bilaterais, com mais de 1 mm de diâmetro,
lineares, com distribuição ductal e orientação para a
papila, ocasionalmente com ramificação, podendo ter o
centro radiolucente, se periductais.

A) A radiografia simples é capaz de excluir lesão
intracraniana já que a presença de fratura craniana na
radiografia simples necessariamente indica lesão
intracraniana;
B) A ressonância magnética (RM) é o método por imagem
mais adequado no atendimento inicial ao paciente
vítima de TCE, pois, quando comparada à TC, é mais
disponível, tem menor custo, é mais sensível à
caracterização de fraturas cranianas e detecta
hemorragias agudas com alta sensibilidade;
C) Após a estabilização clínica desses pacientes e já se
tendo informações adicionais obtidas pela TC (e
eventualmente pela ângio-TC) inicial, a RM contribui
para o aumento da detecção e a melhor caracterização
das lesões traumáticas encefálicas, das hemorragias
intracranianas e de suas possíveis complicações, tais
como herniações cerebrais e lesões isquêmicas;
D) A TC tem baixa sensibilidade na detecção das fraturas
cranianas.
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QUESTÃO 23
Sobre a Ressonância
afirmativas abaixo:

Magnética

(RM),

analise

QUESTÃO 25
Sobre os documentos médicos, o Código de Ética Médica
diz que:

as

I.

O meio de contraste utilizado (paramagnético –
gadolínio) praticamente não tem contraindicação, não
apresentando as reações adversas comuns do iodo;
II. A imagem de RM sofre influência de diversos fatores:
Força do campo magnético; Ondas de estimulação de
RF; Densidade dos prótons deciduais entre outros;
III. O estudo pela RM está indicado em doenças do
neuroeixo, osteoarticulares, vasculares e cardíacas, na
avaliação das vias biliares e do abdome, da pelve e da
mama, além de ser útil na avaliação de extensão e
recidiva tumorais, na avaliação clínica de
intercorrências durante a gravidez, bem como na
investigação
diagnóstica
de
pacientes
com
antecedentes alérgicos ao iodo;
IV. É uma contraindicação absoluta à realização da RM, o
uso de próteses ortopédicas metálicas (placas e
parafusos, bem como de fios de osteossíntese).

A) É permitido usar formulários institucionais para atestar,
prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da
instituição a que pertençam tais formulários;
B) É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha
verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado
assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer
como plantonista, médico substituto ou em caso de
necropsia e verificação médico-legal;
C) Ao médico é permitido deixar de atestar óbito de
paciente ao qual vinha prestando assistência;
D) O médico pode permitir o manuseio e o conhecimento
dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo
profissional quando sob sua responsabilidade.

Estão corretas, somente:
A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 24
O Dosímetro é um instrumento importante na
radioproteção. Sobre o uso deste equipamento, analise as
afirmativas abaixo:
I.

Cada profissional deve estar regularmente cadastrado
na empresa que realiza a leitura e receberá seu próprio
dosímetro (jamais pode utilizar o dosímetro de outra
pessoa);
II. O uso é exclusivo no serviço para o qual foi designado;
III. A troca deve ser trimestral;
IV. O dosímetro padrão deve permanecer no serviço para
o qual foi designado, em local em que não receba
radiação alguma.
Estão corretas, somente:
A) I e IV;
B) II e III;
C) I, II e IV;
D) I, II e III.
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