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CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA / RADIOLOGIA
TEXTO:      A carteira
 ... De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns 
instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, e que, sem o conhecer, lhe disse rindo:  

 Olhe, se não dá por ela; perdia-a de uma vez. 
 É verdade, concordou Honório envergonhado. 

 Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, quatrocentos 
e tantos mil-réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que 
advoga; mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de 
família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar à mulher, que vivia aborrecida da solidão; baile daqui, 
jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou 
pelas contas de lojas e armazéns; passou aos empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a 
crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. 

 Tu agora vais bem, não? dizia-lhe ultimamente o Gustavo C..., advogado e familiar da casa. 
 Agora vou, mentiu o Honório. 

 A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos; por desgraça perdera ultimamente 
um processo, em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma cousa à 
reputação jurídica; em todo caso, andavam mofinas nos jornais. 
 D. Amélia não sabia nada; ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. 
Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia 
uma ou duas pilhérias, ele respondia com três e quatro; e depois ia ouvir os trechos de música alemã, que D. Amélia tocava 
muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. 
 Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de quatro anos, e viu-lhe os olhos molhados; ficou 
espantada, e perguntou-lhe o que era. 

 Nada, nada. 
 Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A idéia 
de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com, trinta e quatro anos; era o princípio da 
carreira: todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou: emprestado, para pagar mal, e a 
más horas. (...)   (ASSIS, Machado de. Outros contos. Obra completa, v.2. Rio de Janeiro:José Aguilar, 1962, p.961-963, fragmento.)  

01) O título dado ao texto “A carteira”, trata do(a):
A) Objeto que faz parte do incidente que move o enredo do texto.  
B) Assunto principal do texto, o qual irá deter-se na importância das carteiras. 
C) Forma irônica como o narrador do texto relatará os fatos que se seguem. 
D) Desprendimento das pessoas diante do material. 
E) Possibilidade de se alcançar o sucesso em qualquer circunstância. 

02) Ao relatar o tempo que o personagem Honório gasta para guardar a carteira descoberta no chão, o narrador 
possibilita-nos o entendimento de que:
A) Honório estava bastante apressado devido à correria do dia-a-dia. 
B) Em uma situação perigosa como essa, é necessário agir com rapidez. 
C) Honório era uma pessoa despercebida com aquilo que estava ao seu redor.  
D) Os maus costumes são parte do ser humano. 
E) Aquela descoberta lhe seria de grande valia.  

03) “... mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias...” A respeito do trecho em destaque, é 
adequado afirmar que o sentido desta afirmação denota o seguinte: 
A) A proporção e relevância são em menor ou maior grau de modo relativo.   
B) De acordo com as circunstâncias os valores são grandes ou pequenos simultaneamente.  
C) A importância de um problema está na forma como o indivíduo o enfrenta, com responsabilidade ou não. 
D) Existem dois tipos de pessoas: as responsáveis e as irresponsáveis. 
E) Todas as quantias, grandes ou pequenas, têm o mesmo valor. 

04) A atitude do personagem Honório beijando a filha e ao mesmo tempo emocionando-se revela uma personalidade: 
A) Fraca.   B) Egoísta.   C) Indiferente.   D) Pessimista.   E) Sensível. 

05) “Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: 

Olhe, se não dá por ela; perdia-a de uma vez.” 

No trecho anterior destacado, os dois sinais de pontuação “dois pontos e travessão” indicam: 
A) Pausa para um diálogo. 
B) Citação de diálogo e a fala do personagem no diálogo.  
C) Enumeração e citação de diálogo.  
D) Seqüência de fatos em um diálogo e citação.  
E) Deslocamento da fala do personagem e pausa para o diálogo.  

06) Assinale a seguir a frase em que há ocorrência do desvio da norma culta em relação à regência nominal:
A) Ele estava acostumado com assaltos.  
B) Seu vizinho estava curioso de saber quem era o verdadeiro dono da carteira.  
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C) Sua falta ao trabalho é justificável.  
D) O sentimento de dever cumprido é preferível do que qualquer recompensa.  
E) Aquele sim, exercia liderança sobre os companheiros de ofício.   

07) Observe abaixo: a primeira sentença de cada par está na voz ativa (o evento como ação). Identifique o par em que a 
segunda sentença NÃO está na voz passiva (evento como um processo que afeta o objeto):
A) I – Honório viu uma carteira. / II – A carteira foi vista por Honório.   
B) I – Ele recebeu pouco. / II – Pouco foi recebido por ele.  
C) I – Gustavo dizia uma ou duas pilhérias. / II – Uma ou duas pilhérias Gustavo dizia.  
D) I – Gustavo e Honório jogavam cartas. / II – Cartas eram jogadas por Gustavo e Honório. 
E) I – Honório beijava a filha . / II – A filha era beijada por Honório.  

RACIOCÍNIO LÓGICO

08) Paulo tem 7 camisas de cores diferentes: amarela, azul, verde, branca, vermelha, preta e marrom. Ele decidiu usar 
uma camisa por dia na ordem das cores apresentadas anteriormente a partir do domingo, dia 30 de março. Quantas 
vezes ele terá usado a camisa vermelha até o último dia do mês de setembro do mesmo ano? 
A) 23  B) 24   C) 25   D) 26   E) 27 

09) Se todo médico é louco e todo egoísta não é louco, então: 
A) Algum louco é egoísta.     D) Nenhum louco é médico. 
B) Nenhum médico é egoísta.    E) Nenhum médico é louco. 
C) Algum médico é egoísta. 

10) Se todos os pássaros são aves, algumas aves são pássaros e todos os pássaros voam, então: 
A) Todas as aves voam.     D) Nenhuma ave voa. 
B) Alguns pássaros não são aves.    E) Alguns pássaros não voam. 
C) Algumas aves não são pássaros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale a alternativa que define corretamente filme radiográfico: 
A) Tratamento químico com finalidade de transformar a imagem latente em imagem real. 
B) Folha de acetato de celulose com emulsão gelatinosa de ambos os lados e cristais de sais de prata. 
C) Solução com função de clarear a radiografia. 
D) Cone de extensão que serve para fazer radiografias detalhadas. 
E) N.R.A. 

12) “A umidade em média na câmara escura deve ser de ________”. Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase anterior: 
A) 40º   B) 10º   C) 30º   D) 50º   E) 60º 

13) O mau contato entre os écrans provoca na radiografia: 
A) Perda da definição da imagem.     D) Diminuição da dose de radiação. 
B) Maior intensidade e menor detalhe.    E) N.R.A. 
C) Voltagem contínua. 

14) São substâncias integrantes do revelador radiográfico, EXCETO: 
A) Carbonato de sódio.      D) Hipossulfito de sódio. 
B) Metal.        E) Sulfito de sódio. 
C) Hidroquinona. 

15) A quantidade de radiação recebida pelo paciente durante a realização de uma radiografia é diretamente 
proporcional ao: 
A) Perímetro do corpo.      D) Filtro de alumínio. 
B) Diâmetro do foco.      E) N.R.A. 
C) Tamanho do campo. 

16) Na formação da imagem radiográfica, a utilização do écran de grão grosso produz os seguintes efeitos: 
A) Não interfere na imagem.     D) Menor intensidade e menor detalhe. 
B) Maior intensidade e maior detalhe.    E) N.R.A. 
C) Maior intensidade e menor detalhe. 

17) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(( )) A imagem latente é a imagem produzida no filme radiográfico antes do seu processamento. 
(( )) O filme abreugráfico é sensível nos dois lados. 
(( )) O uso das grades antidifusoras tem como finalidade diminuir a radiação secundária sobre o filme. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, F   B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, F, F 

18) Acerca da função da grade colocada entre o filme e o paciente, analise: 
I. Reduzir a radiação espalhada pelo paciente e que chega ao filme causando perda de contraste. 

II. Evitar que os raios x incidam no filme com cloreto de prata emitindo luz verde indesejável. 
III. Reduzir a radiação espalhada pelo paciente e que chega ao filme causando perda da densidade. 
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Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I, II e III   B) II   C) I   D) II e III  E) I e III 

19) São componentes da parte úmida de uma câmara escura, EXCETO: 
A) Tanque de fixação.      D) Caixa de filme. 
B) Luz de segurança.      E) Toalha. 
C) Tanque de revelação. 

20) A qualidade de filtros adicionais de alumínio em aparelho de raio X serve para: 
A) Aumentar a distância foco-filme. 
B) Reduzir a dose de radiação na pele. 
C) Aumentar o tempo de exposição. 
D) Voltagem constante e menor tempo de exposição. 
E) N.R.A. 

21) As radiografias dos seios da face com o objetivo de avaliar níveis líquidos são realizadas em: 
A) Decúbito ventral.  B) Decúbito dorsal. C) Decúbito lateral. D) Ortostase.  E) N.R.A. 

22) Ao Servidor Público do Município de Foz do Iguaçu é proibido, EXCETO: 
A) Proceder de forma desidiosa. 
B) Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 
C) Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 
D) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
E) Recusar fé a documentos públicos. 

23) Ao município de Foz do Iguaçu compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu interesse e ao bem-estar da 
população, cabendo-lhe, privativamente, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão 
os seguintes serviços, EXCETO: 
A) Iluminação pública. 
B) Abastecimento de água e esgotos sanitários. 
C) Limpeza pública, coleta do lixo domiciliar e especial, e sua destinação. 
D) Mercados, feiras e matadouros locais. 
E) Promoção de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

SAÚDE PÚBLICA
24) Analise as assertivas abaixo sobre a abrangência da Saúde do Trabalhador, nos termos da Lei Federal nº 8080/1990: 

I. A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II. A participação, no âmbito de competência do SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 

potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 
III. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
IV. A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a 

colaboração de entidades sindicais. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I e II  B) I, II e III  C) I, II, III e IV  D) II, III e IV  E) I, III e IV 

25) Dos princípios abaixo, identifique o que NÃO faz parte dos citados na Constituição Federal e da Lei Federal nº 
8080/1990, no que se refere ao SUS: 
A) Integralidade.       D) Participação da comunidade. 

 B) Regionalização das tecnologias.     E) Direito a informação.
 C) Autonomia. 
26) A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde apresenta seis princípios básicos de cidadania que foram aprovados 

pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 675/GM/2006. O quarto princípio assegura atendimento que 
respeite os valores e direitos do paciente, visando preservar sua cidadania durante o tratamento. Este respeito no 
SUS deve observar os seguintes direitos, EXCETO: 
A) Recebimento de laudo médico, quando solicitar. 
B) Acesso a qualquer momento, o paciente ou terceiro por ele autorizado, a seu prontuário e aos dados nele registrados, 

bem como ter garantido o encaminhamento de cópia a outra unidade de saúde, em caso de transferência.  
C) Receber ou recusar assistência religiosa, psicológica e social. 
D) Receitas e prescrições terapêuticas, contendo sorologias ambulatoriais. 
E) Saber o nome dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde, bem como dos gerentes e/ou diretores e gestor 

responsável pelo serviço. 
27) Nos termos da Lei Federal nº 8142/1990 que dispõe sobre a participação comunitária na gestão do SUS, a 

Conferência Municipal de Saúde reunir-se-à, a cada: 
A) 2 anos.  B) 3 anos.  C) 4 anos.  D) 5 anos.  E) 6 anos. 

28) No que se refere à prevenção em saúde, identifique a alternativa abaixo que se apresenta correta: 
A) Promoção da saúde é apenas um modo de designar a prevenção na sua forma primária e secundária. 
B) São de notificação compulsória doenças e agravos relacionados em portaria específica do Ministério da Saúde, assim 

como todo surto ou epidemia e ainda, ocorrência de agravo inusitado. 
C) A prevenção primária em saúde compreende apenas ações de reabilitação. 
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D) O modelo médico é igual ao modelo ampliado de saúde. 
E) N.R.A. 

29) Sobre a Dengue, nas afirmativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(( )) Cobrir depósitos de água, remover o lixo, promover controle químico e limpar caixas d’água são medidas para 

eliminar os locais de reprodução do mosquito. 
(( )) A dificuldade maior no controle da doença se deve ao fato da facilidade de disseminação, o que só é possível com a 

quebra da cadeia de transmissão. 
(( )) A facilidade de reprodução do mosquito Aedes aegypti é um problema no seu combate. 
(( )) A mobilização comunitária como medida de prevenção é secundária no processo de combate ao mosquito. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) V, V, F, F  D) V, F, V, F  E) V, F, V, V 

30) A Vigilância Epidemiológica pode ser dividida em vigilância na estrutura e vigilância de casos. Marque a 
alternativa correta no que se refere à vigilância de casos: 
A) Sistema montado para detectar a ocorrência de casos clínicos em humanos. 
B) Sistema para detectar a circulação do agente infeccioso. 
C) Sistema para detectar a transmissão do agente infeccioso. 
D) Sistema de normas de notificação apenas imediata. 
E) N.R.A. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) A corrida pela Casa Branca, residência oficial do presidente dos E.U.A. conta este ano com dois fatos novos no que 

diz respeito às características dos principais pré-candidatos do partido Democrata. Trata-se de: 
A) Uma mulher e um negro.     D) Um ateu e um ex-detento político. 
B) Um homossexual e um negro.    E) N.R.A. 
C) Um muçulmano e uma atriz. 

32) Em todos os países de regime presidencialista, as primeiras-damas (esposas dos presidentes) assumem papel 
importante na sociedade, tornando-se muitas vezes, um modelo almejado pelas mulheres da nação. No entanto, num 
país sul americano, pela segunda vez, uma primeira-dama foi muito além e desta vez, sendo eleita presidente do 
país. Trata-se da nação: 
A) Chile.  B) Venezuela.  C) Argentina.  D) Colômbia.  E) Peru. 

33) O Jornal francês Le Monde e o argentino Clarin causaram constrangimento às autoridades federais e do Rio de 
Janeiro no mês de abril, devido a uma publicação onde afirmam que as urgências hospitalares estão 
sobrecarregadas e surgem a todo instante dezenas de vítimas por negligência das autoridades, devido a favelização 
da cidade. A matéria anterior está se referindo: 
A) Ao crime organizado que vem realizando grandes massacres na cidade. 
B) Ao avanço dos casos de Dengue entre a população. 
C) Ao controle das favelas pelo tráfico de drogas e jogo de bicho. 
D) À corrupção das polícias civil e militar, formando organizações criminosas. 
E) N.R.A. 

34) Que região da China vem realizando violentos protestos que visam à independência e soberania de um povo 
conhecido e respeitado internacionalmente por uma forte e milenar cultura religiosa e pacifista? 
A) Hong Kong. B) Nepal.  C) Mongólia.  D) Tibete.  E) Taiwan. 

35) Apesar dos grandes conflitos raciais que marcam constantemente a história dos E.U.A., uma negra é considerada a 
mulher mais influente do país com um apelo tão grande junto à opinião pública que foi capaz de gerar o “Fator O”, 
que significa a crença de que tudo que recebe sua aprovação se transforma em uma mina de ouro. Trata-se da: 
A) Apresentadora de Tv Oprah Winfrey.   D) Cantora Tina Turner. 
B) Atriz Halle Berry.     E) Atleta Alice Coachman. 
C) Secretária de Estado Condoleezza Rice. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) O nome “Iguaçu” das Cataratas é de origem guarani, prevalecendo sobre a nomeação dada pela expedição 

colonizadora de Alvar Nuñes Cabez, que descobriu as cataratas em 1542, batizando-a de: 
A) Cachoeiras Gigantes.     D) Cachoeiras do Cabez. 
B) Cachoeiras de Santa Maria.    E) Cataratas do Brasil. 
C) Cachoeiras do Paraná. 

37) Sobre a regulação de funcionamento de bares e lanchonetes em Foz do Iguaçu é correto afirmar que: 
A) De acordo com a Lei que está em vigor desde 2002, todos os estabelecimentos desta natureza devem ser fechados 

diariamente às 23 horas. 
B) Seguindo as determinações da Lei de 2002, para se abrir um estabelecimento deste tipo em áreas não comerciais, o 

proprietário não precisa de anuência, por escrito de no mínimo vinte moradores circunvinhos, embora para funcionar 
depois das 23 horas este documento seja necessário. 

C) Segundo a Lei de 2002, os estabelecimentos da natureza proposta no enunciado, localizados fora das ruas consideradas 
comerciais devem fechar às 23 horas no máximo. 
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D) Embora a administração municipal venha propondo mudanças na Lei de 2002, que chega a 2008 em vigor, o legislativo 
municipal vem se posicionado unanimemente contrário a tais alterações. 

E) N.R.A. 
38) Terceiro maior zoológico do Paraná, encontra-se em uma área de quarenta mil m2, que pode ser percorrida através 

de trilhas. Inaugurado em 10 de junho de 1996, possui um acervo com mais de seiscentos e cinquenta animais de 
aproximadamente cinquenta espécies e recebe o nome de: 
A) Bosque Guarani.      D) Parque das Aves. 
B) Macuco Safári.      E) Espaço das Américas. 
C) Iguaçu. 

39) Segundo o Perfil da População de Foz do Iguaçu, publicado em 2003, o município com 284 bairros, tem maior 
concentração populacional na região: 
A) Central.  B) Rural.  C) São Francisco. D) Vila Carimã.  E) Jardim América. 

40) O Hino a Foz do Iguaçu, registrado em Lei nº 528, de 29 de agosto de 1968 foi composto por Francisco Pereira da 
Silva (letra) e Ivanildo Rafael (música) e tem na primeira frase de seu estribilho ou refrão, a seguinte redação: 
A) Sob o imenso dossel destas matas.    D) Foz do Iguaçu! Foz do Iguaçu! 
B) Esplendor do Paraná!!!     E) Somos filhos da terra querida. 
C) Honra eterna aos ingentes pioneiros.







