PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
CONCURSO PÚBLICO – 01/2008

PORTUGUÊS

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

1. De acordo ao texto, é correto afirmar que:

Texto:
IO império da vaidade
Você sabe porque a televisão, a publicidade, o
cinema e os jornais defendem os músculos
torneados, as vitaminas milagrosas, as modelos
longilíneas e as academias de ginástica? Porque
tudo isso dá dinheiro. Sabe porque ninguém fala do
afeto e do respeito entre duas pessoas comuns,
mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem
piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro
para os negociantes, mas dá prazer para os
participantes.
O prazer é físico, independentemente do físico que
se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na
pele, carregar o filho no colo, andar descalço, ficar
em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são
de graça – a conversa com o amigo, o cheiro do
jasmim, a rua vazia de madrugada - , e a
humanidade sempre gostou de conviver com eles.
Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma
caipirinha no sábado também é uma grande pedida.
Ter um momento de prazer é compensar muitos
momentos de desprazer. Relaxar, descansar,
despreocupar-se, desligar-se da competição, da
áspera luta pela vida – isso é prazer.
Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se
se tornou um problema. O prazer gratuito,
espontâneo, está cada vez mais difícil. O que
importa, o que vale, é o prazer que se compra e que
se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da
competição. Estamos submetidos a uma cultura
atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos,
neuróticos. As filhas precisam se Xuxas, as
namoradas precisam ser modelos que desfilam em
Paris, os homens não podem assumir sua idade.
Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu
contrário: um massacre da indústria e do comércio.
Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta
fica um pouco mais gorda, não porque querem que
sejamos mais saudáveis – mas porque, se não
ficarmos angustiados, não faremos mais regimes,
não compraremos mais produtos dietéticos, nem
produtos de beleza, nem roupas e mais roupas.
Precisam da nossa impotência, da nossa
insegurança, da nossa angústia.
O único valor coerente que essa cultura apresenta é
o narcisismo.
(...)
LEITE, Paulo Moreira. O Império da Vaidade. Veja,
agosto. 1995. p. 79
O prazer é físico, independentemente do físico
que se tenha: namorar, tomar milk-shake,
sentir o sol na pele, carregar o filho no colo
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Os meios de comunicação promovem o culto
ao corpo porque estão preocupados com a
saúde do povo.
II- O interesse dos fabricantes, comerciantes e
anunciantes é vender seus produtos e ganhar
dinheiro.
III- Quantos mais inseguros de sua beleza, mais
os consumidores tenderão a comprar.
Estão corretas as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III
I e III
Apenas a I
I e II
Apenas a III

2. De acordo ao texto é INCORRETO afirmar que:
a) O Prazer é físico.
b) O prazer espontâneo esta cada vez mais difícil.
c) Vivemos num mundo que nos obriga a relaxar e
nos desligar, mesmo que não queiramos.
d) O mundo precisa de nós cada vez mais fortes e
seguros de nossas ações para sermos
consumidores incontroláveis.
e) Os melhores prazeres são de graça.
3. O texto nos leva a concluir que:
a) A preocupação com o corpo é algo natural, que
todas as pessoas têm, incondicionalmente.
b) A preocupação com o corpo é algo genético, ou
seja, é determinado pela influência que o homem
sofre no meio em que vive.
c) A preocupação com a beleza não é algo natural,
mas criado pela mídia.
d) A preocupação com a beleza não existe, é uma
fantasia.
e) Todos os homens têm todo o controle da sua vida
no que diz respeito aos padrões de beleza.
4. O autor praticamente conversa com o leitor, isso é
feito:
a) Através do uso nos pronomes oblíquos, que
causam a sensação de um discurso direto.
b) Através da linguagem que utiliza o padrão culto da
língua portuguesa.
c) Através do uso do pronome você e perguntas
feitas ao leitor.
d) Com a utilização do discurso indireto nos
primeiros parágrafos.
e) Com o uso da informalidade apenas no início do
texto.
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5. O autor afirma que os melhores prazeres são de
graça, no entanto ele tem uma preocupação que
é:
a) A mídia nos faz crer que é necessário pagar um
preço pelos prazeres.
b) Não estamos vivendo como a mídia nos propõe,
mas criando outra modo de vida.
c) Não temos dinheiro para comprar o que a mídia
nos impõe, e não nos preocupamos com isso.
d) Compramos o que a mídia nos impõe e isso faz
todas as pessoas mais infelizes, pois o prazer
só pode ser adquirido através do trabalho árduo.
e) Não é necessário comprar todas as coisas para
sermos felizes, apenas aquilo que nos
proporciona beleza.
6. “As filhas precisam ser Xuxas” (Linha...). O autor
utiliza esse exemplo para mostrar que:
a) Xuxa é o melhor exemplo de cidadão bem
sucedido da nossa sociedade.
b) Para ser uma grande modelo que pode desfilar
em Paris, primeiro é necessário ser como Xuxa.
c) Não é preciso esforço para vencer na vida,
nessa estrutura social em que vivemos.
d) Na nossa sociedade ou somos grandes
estrelas, ou seremos massacrados pela mídia,
que nos quer cada vez menos narcisistas.
e) É preciso sempre ser melhor em alguma coisa,
ou mais belo, ou mais atlético.
7. Está com a pontuação mais adequada:
a) A mídia, está corrompendo os jovens, e os
convencendo de que a vida só vale a pena se
atendermos aos padrões de beleza por ela
impostos.
b) A mídia está corrompendo, os jovens e os
convencendo de que, a vida só vale a pena se
atendermos aos padrões de beleza por ela
impostos.
c) A mídia, está corrompendo os jovens e os
convencendo de que a vida só vale a pena se
atendermos aos padrões de beleza por ela
impostos.
d) A mídia está corrompendo os jovens e os
convencendo de que a vida só vale a pena se
atendermos aos padrões de beleza por ela
impostos.
e) A mídia está: corrompendo os jovens; e os
convencendo de que; a vida só vale a pena se
atendermos aos padrões de beleza por ela
impostos.
8. Em relação à regência, está correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Preferia namorar do que trabalhar.
Preferia mais trabalhar a brincar.
Preferia trabalhar a namorar.
Preferia trabalhar à brincar.
Preferia muito mais namorar que trabalhar.
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9. No período: Você sabe que temos necessidade de
você. O termo destacado é:
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Objeto indireto
Complemento nominal
Adjunto adverbial

10. O uso do acento grave não é necessário em:
a)
b)
c)
d)
e)

Vou a França no próximo ano.
Ele retornou a Itabuna.
O presidente foi a Colômbia.
Retornarei logo a Bahia.
Ele se referiu a irmã.

MATEMÁTICA
11. De um aeroporto partem todos os dias, três
aviões que fazem rotas internacionais. O
primeiro avião faz a rota de ida e volta em 5 dias;
o segundo em 6 dias e o terceiro em 12 dias. Se
num certo dia, os três aviões partirem
simultaneamente, depois de quantos dias esses
aviões partirão novamente no mesmo dia?
a)
b)
c)
d)
e)

23 dias
30 dias
42 dias
60 dias
120 dias

12. Uma rodovia passa pelas cidades A, B, C e D.
Sabe-se que de A até D a distância é de 960
quilômetros e que da cidade C para cidade D, a
distancia equivale a 2/5 da distancia de A para D.
Quantos quilômetros percorrerá um motorista
que sair da cidade A até a cidade C?
a)
b)
c)
d)
e)

768
384
576
476
192

13. O valor da equação x - 2 + 2x = 2 é:
6
3 4
a)
b)
c)
d)
e)

5
-5
1/5
1
-1

14. A razão entre as idades de um neto e seu avô é
de 3:5. Se o neto tem 48 anos, qual a idade do
avô?
a) 90 anos
b) 80 anos
c) 85 anos
d) 92 anos
e) 98 anos
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15. Um avicultor comprou ração suficiente para
alimentar 750 aves por 20 dias. Se este
avicultor comprasse mais 500 aves, a ração
comprada, seria suficiente apenas para:
a)
b)
c)
d)
e)

18 dias
15 dias
14 dias
12 dias
10 dias

16. Uma loja resolve fazer uma promoção dando
desconto de 15% para compras entre R$
1.200,00 e R$ 2.000,00. Porém não aumentou o
volume das vendas. Resolveu então aumentar
em 10% o desconto já anunciado. Com base
nessa informação o cliente que fez uma
compra no valor de R$ 1.600,00 teve quanto de
desconto, em reais?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 240,00
R$ 250,00
R$ 264,00
R$ 424,00
R$ 400,00

17. Uma piscina tem medidas de comprimento de
3,5m; de largura 4,00m e de profundidade
5,00m. Quantos litros de água são necessários
para encher totalmente esta piscina?
a)
b)
c)
d)
e)

70 000
7000
700
70
Todos estão incorretos

18. As raízes da equação do 2º grau: x² = 2x – 15 =
0 é:
a) (-3,5)
b) (-3,-5)
c) (-5,3)
d) (-6,10)
e) (6,5)
19. As idades de pai e filho somam hoje 52 anos;
mas há 10 anos a idade do pai era 15 vezes a
idade do filho. Qual é a idade do pai e a idade
do filho?
a)
b)
c)
d)
e)

50 anos; 35 anos
40 anos ; 12 anos
60 anos; 15 anos
40 anos; 25 anos
50 anos; 13 anos

20. A importância de R$ 300,00 emprestada a taxa
de 60% ao ano, no final de 8 meses rende juros
simples de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 120,00
R$ 180,00
R$ 240,00
R$ 1 220,00
Todas estão incorretas
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. É correto afirmar sobre o Tubo Digestivo:
a) Começa no esôfago e se estende até bexiga
b) Começa na cavidade oral e se estende até os
ureteres
c) O tubo digestivo começa na cavidade oral (boca);
continua com a faringe, esôfago, estômago e
intestino delgado, e termina como o intestino
grosso, que, por sua vez, termina como o ânus
d) O tubo digestivo começa na cavidade anal (anus),
continua com a faringe, esôfago, estomago e
intestino, terminando na cavidade oral (boca)
e) Nenhuma das alternativas acima está correta
22. Onde está situada a faringe?
a) Se situa posteriormente à cavidade nasal, boca e
laringe;
b) Se situa anteriormente à cavidade nasal e boca;
c) Se situa abaixo da cavidade diafragmática;
d) Está situada acima do esôfago;
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.
23. Quais as quatro funções digestivas primárias
que são executadas amplamente pelos
intestinos delgado e grosso?
a) Aspiração, absorção, ingestão e urina;
b) Digestão (química e mecânica), Absorção,
Reabsorção de água, sais inorgânicos, vitamina K
e aminoácidos e Eliminação (defecação);
c) Digestão (química e mecânica), Absorção,
Reaproveitamento de alimentos e indigestão
d) Digestão (química e mecânica), Absorção,
Reaproveitamento de alimentos e trituração de
alimentos já processados através do esôfago;
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.
24. Escolha a resposta correta:
a) O Abdome é composto apenas por Dois rins, dois
ureteres, uma bexiga e uma uretra;
b) O Sistema Urinário é composto por Dois rins, dois
ureteres, uma bexiga e uma uretra;
c) O Sistema Linfático é composto por Dois rins e
dois ureteres;
d) Os ureteres faz parte do sistema circulatório
sangüíneo;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
25. É correto afirmar sobre a Angiografia:
a) É um exame circulatório feito por ondas de ultrasonografia;
b) É um exame radiológico do sistema esquelético;
c) É um exame radiológico dos vasos após a injeção
de um contraste.
d) É um exame circulatório feito por varredura de
ultra-sonografia;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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26. Articulações da Mão: As articulações entre os
ossos individuais do membro superior são
importantes em radiologia porque fraturas
pequenas podem ocorrer próximas aos
espaços articulares. Por essa razão, é
necessária a identificação precisa de todas as
articulações das falanges e metacarpos da
mão.
Considerando a afirmação acima, informe
corretamente qual o nome dado a articulação
entre o primeiro metacarpo e o polegar.
a)
b)
c)
d)
e)

Articulação polegar radial;
Articulação pólo braquial;
Articulação podalica;
Articulação metacarpo falangiana
Nenhuma das alternativas está correta.

27. Qual o fator técnico utilizado para realização
de uma radiografia de Mão em PA e Obliqua
(em leque) em um paciente adulto com
estatura normal?
a) Tamanho do filme 24 x 30cm um para cada
incidência;
b) Tamanho do filme 35 x 35cm um para cada
incidência;
c) Tamanho do filme 24 x 30cm dividido ao meio
um para cada incidência em sentido transversal;
d) Tamanho do filme 35 x 35cm dividido ao meio
uma para cada incidência em sentido
longitudinal;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
28. Na Tomografia computadorizada em quantos
graus gira o tubo de raio-x em torno da região
do corpo a ser estudada para obter a imagem
tomográfica?
a)
b)
c)
d)
e)

15º (quinze graus);
25º (vinte e cinco graus);
360º (trezentos e sessenta graus);
180º (cento e oitenta graus);
Nenhuma das alternativas está correta.

29. Onde estão localizado o catodo e o anodo
num equipamento de raios-x?
a)
b)
c)
d)
e)

Num tubo de vidro denominado Ampola;
Numa caixa metálica denominada comando;
No Buck mural
No chassi
Nenhuma das alternativas está correta.

30. Qual a principal função do Fígado?
a) Produzir a bile que é secretada de 800 a 1.000
ml por dia;
b) Filtrar os líquidos e sólidos do estomago;
c) Reaproveitar as vitaminas excretadas pelo
organismo;
d) Triturar alimentos;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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31. Quais são os quatro fatores primários de
qualidade da imagem radiográfica?
a)
b)
c)
d)
e)

Densidade, contraste, escuridão e temperatura;
Temperatura, escuridão, reflexo e brilho;
Densidade, contraste, detalhe e distorção;
Distorção, contraste, luminosidade e temperatura;
Nenhuma das alternativas está correta.

32. Qual o fator primário para controle para o
contraste na radiografia?
a)
b)
c)
d)
e)

mAs
t (tempo)
constante
KVp
Nenhuma das alternativas está correta.

33. Onde devemos utilizar o dosímetro individual
para medir a radiação a que estamos expostos
destinado a estimar a dose efetiva?
a)
b)
c)
d)
e)

No bolso;
Na região mais exposta do tronco;
Na região cefálica;
Na região menos exposta do tronco;
Nenhuma das alternativas está correta.

34. O que podemos afirmar sobre a Sínfise púbica?
a) A sínfise púbica é a articulação dos ossos púbicos
direito e esquerdo na linha média da pelve
anterior.;
b) A sínfise púbica é a articulação dos ossos dos
membros superiores;
c) A sínfise púbica é a articulação médio-lateral
superior do úmero;
d) A sínfise púbica é a articulação superior a coluna
cervical;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
35. Quais os fatores técnicos utilizados para a
realização da incidência Tórax em PA de um
paciente adulto com estatura normal?
a)
b)
c)
d)
e)

Tamanho do filme 18 x 24cm;
Tamanho do filme 24 x 30cm;
Tamanho do filme 35 x 43cm;
Tamanho do filme 13 x 18cm;
Nenhuma das alternativas está correta.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
36. O Filme “Central do Brasil” havia sido o último
filme brasileiro a conquistar o Urso de Ouro, em
Berlim. O filme brasileiro que repetiu o feito
recentemente foi:
a)
b)
c)
d)
e)

O Auto da Compadecida
Amarelo Manga
Carandiru
Tropa de Elite
Cidade de Deus
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37. Leia as afirmações a seguir a respeito do caso
Isabella e assinale a alternativa
correspondente à seqüência correta:
(
) A polícia deu por encerrada suas
investigações no caso do assassinato da
menina Isabella Nardoni, de 5 anos,
incriminando seu pai, Alexandre Nardoni e sua
madrasta,
Ana
Carolina
Jatobá,
e
determinando a prisão destes.
(
) Não há uma prova definitivamente
conclusiva que os defina como realmente
autores da morte da menina. O inquérito final
baseou-se
apenas
nas
evidências
encontradas.
(
) Anna Carolina foi transferida na última
sexta-feira para Tremembé, depois de ser
hostilizada pelas presas do Carandiru, em São
Paulo.
a)
b)
c)
d)
e)
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40. O presidente do senado recentemente reeleito
foi:
a)
b)
c)
d)
e)

Arlindo Chinaglia
Renan Calheiros
José Sarney
ACM Neto
José Dirceu

V-F-V
V-V-F
F-V-V
V-V-V
F-F-V

38. A favela da rocinha passou recentemente por
um “choque de ordem”, que começou com
limpeza de ruas e intensa articulação
comunitária. O tráfico ficaria na parte alta da
favela para não ameaçar segurança do evento.
Tudo isso para receber a visita do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, cujo objetivo era:
a) O lançamento das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).
b) Anunciar o projeto de reforma da segurança
pública no Rio de Janeiro.
c) A apresentação do candidato do presidente
para a prefeitura do Rio de Janeiro.
d) Realizar uma discussão a respeito da violência
e da situação de pobreza local.
e) Lançar o projeto Fome Zero na periferia do Rio
de Janeiro.
39. No Pan-americano realizado no Rio de
Janeiro, em 2007, o Brasil quebrou o ser
recorde em medalhas em pan-americanos, que
era de 82 medalhas, em Mar del Plata/1995. Em
2007, disputando em casa os brasileiros, em
relação à quantidade de medalhas, terminaram
a competição em:
a)
b)
c)
d)
e)

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
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