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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAGGGEEENNNTTTEEE DDDEEE GGGEEESSSTTTÃÃÃOOO MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL AAAGGGMMM III (((CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO III))) /// AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR DDDEEE RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIIAAA

TEXTO:       Classificados Poéticos
Menino que mora num planeta 

azul feito a cauda de um cometa 
quer se corresponder com alguém 

de outra galáxia. 
Neste planeta onde o menino mora 
as coisas não vão tão bem assim: 

o azul está ficando desbotado 
e os homens brincam de guerra. 

É só apertar um botão 
que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então o menino procura com urgência 
Alguém de outra galáxia 

para trocarem selos, figurinhas e esperanças. 
           (Roseana Murray) 

01) De acordo com o texto, o menino do planeta Terra quer se corresponder com quem? 
A) Com um cometa azul.     D) Com alguém que colecione selos. 
B) Com outro menino do planeta Terra.   E) Com um conjunto de estrelas. 
C) Com alguém de outra galáxia. 

02) Em “o azul está ficando desbotado” a palavra destacada tem o mesmo significado que: 
A) Realçado. B) Isolado.  C) Recolhido.  D) Coroado.  E) Descolorido.

03) De acordo com o texto, assinale onde o menino mora: 
A) Floresta.       D) Marte. 
B) Planeta azul.      E) Galáxia. 
C) Parque de diversões. 

04) Em “e os homens brincam de guerra.” assinale a alternativa que possui a palavra de significado contrário a que se 
encontra destacada: 
A) Conflito.  B) Paz.   C) Generosidade. D) Oposição.  E) Limite. 

05) No planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim por que: 
A) O menino quer se corresponder com alguém de outra galáxia. 
B) O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. 
C) O planeta Terra está indo pelos ares. 
D) O menino só quer trocar selos e figurinhas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

06) Assinale a alternativa que apresenta o diminutivo INCORRETO: 
A) menino/menininho     D) palácio/palaciozinho 
B) azul/azulzinho      E) coisa/coisinha 
C) figura/figurinha 

07) Assinale a alternativa que apresenta o aumentativo INCORRETO: 
A) fogo/fogaréu      D) forno/fornalha 
B) menino/meninão      E) casa/casarão 
C) parte/partícula 

08) “Que o planeta Terra vai pelos ares...” O sinal de pontuação no final desta frase anterior indica: 
A) A interrupção da sequência lógica da frase.  D) Entusiasmo ou alegria. 
B) O isolamento de gírias.     E) Pausa de curta duração. 
C) O início de uma fala. 

09) “Então o menino procura com urgência” De acordo com o trecho, assinale a alternativa que possui o mesmo 
significado que a palavra em destaque: 
A) Brincadeira. B) Rapidez.  C) Sem pressa.  D) Agilidade.  E) Desconfiança. 

10) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se escrita INCORRETAMENTE: 
A) Selo.  B) Alguém.  C) Galáxia.  D) Asul.  E) Esperança.  

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA
11) Numa escada de 8 degraus, assinale qual degrau fica entre o 5 e 7: 

A) 4  B) 5   C) 6   D) 7   E) 8 
12) Considerando a ordem crescente dos números, assinale o que vem após o 48: 

A) 49  B) 47   C) 45   D) 42   E) 40 
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13) Observe este quadro ao lado e identifique os vizinhos do número apresentado: 

A) 10 e 14  B) 9 e 15  C) 11 e 13  D) 11 e 14  E) 10 e 13 
14) Helena colocou na jarra 15 rosas vermelhas e algumas brancas, num total de 32 rosas. Quantas rosas brancas foram 

colocadas no vaso? 
A) 24  B) 17   C) 20   D) 18   E) 16 

15) Amanda foi à feira e trouxe 58 laranjas. Usou algumas para fazer um bolo, 24 para laranjada e guardou 30 na 
geladeira. Quantas laranjas foram usadas no bolo? 
A) 18  B) 14   C) 10   D) 6   E) 4 

16) Rafael colocou 2 passarinhos em cada uma de suas gaiolas. Sabe-se que Rafael tem 14 passarinhos. Quantas gaiolas 
foram utilizadas? 
A) 2  B) 3   C) 5   D) 7   E) 8 

17) Cláudio acorda às 7 horas da manhã para ir trabalhar e Lúcia acorda 1 hora mais tarde. A que horas Lúcia 
acorda? 
A) 8 horas.  B) 9 horas.  C) 10 horas.  D) 11 horas.  E) 12 horas. 

18) O calendário mostra os dias e as semanas que formam os meses. Quantos dias têm uma semana? 
A) 5 dias.  B) 6 dias.  C) 7 dias.  D) 8 dias.  E) 9 dias. 

19) Que horas da parte da tarde de um dia este relógio está marcando? 

A) 12 horas.    

B) 13 horas.    

C) 14 horas.    

D) 15 horas.    

E) 16 horas. 
20) Para fazer um laço, Alice gastou meio metro de fita. Quantos laços Alice poderá fazer com 6 metros e meio de fita? 

A) 4  B) 6   C) 9   D) 12   E) 13 
CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS

21) São deveres do Auxiliar de Radiologia, EXCETO: 
A) Ter parceria com toda equipe da radioterapia.  D) Elaborar protocolos clínicos institucionais. 
B) Cuidar da organização no ambiente de trabalho.  E) Garantir um trabalho qualificado, seguro e ordenado. 
C) Cumprir as normas de radioproteção. 

22) Durante o procedimento de radiologia, é dever do Auxiliar de Radiologia: 
A) Preparar o material necessário para cada tipo de procedimento. 
B) Posicionar o paciente na mesa de tratamento. 
C) Auxiliar o técnico durante a colocação dos aplicadores. 
D) Limpar e esterelizar os instrumentos a serem utilizados. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

23) Para proteção radiológica do Auxiliar de Radiologia NÃO é necessário: 
A) Usar luvas e aventais de chumbo.    D) Limitar ao mínimo a sua exposição. 
B) Máxima repetição de exames.    E) Nunca ficar na frente do feixe primário.
C) Usar dosímetro. 

24) As bandejas para transportar material radioativo e as bancadas de trabalho deverão ser forradas com: 
A) Papel alumínio.      D) Borracha. 
B) Tecido.       E) Cortiça. 
C) Plástico e papel absorvente descartáveis. 

25) Sobre os procedimentos utilizados na abordagem de paciente que será submetido a exames de raio–X, marque o 
INCORRETO: 
A) Explicar o resultado do exame ao paciente.   D) Verificar o funcionamento do aparelho. 
B) Observar as ordens do médico.    E) Explicar o exame ao paciente. 
C) Identificar o paciente. 

26) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) Usar avental plumbífero é um meio de proteção contra radiação no Auxiliar de Radiologia. 
(   ) O arquivamento possibilita a fácil localização dos documentos e laudos, quando se fizer necessário a sua utilização. 
(   ) O paciente bem orientado se sente mais seguro e com isso, colabora com o exame e o tratamento. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) F, F, V  C) V, F, V  D) V, V, V  E) V, V, F 
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27) Analise as afirmativas abaixo: 
I. Se o chão estiver contaminado com material radioativo deve-se lavá-lo para que a radioatividade se espalhe.

II. O goniômetro não é considerado meio de proteção aos raios–X.
III. O Auxiliar de Radiologia poderá informar ao paciente o início e a duração do exame de raio–X.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) I   C) I, II   D) II   E) I, II, III 

28) NÃO apresenta uma conduta de ética profissional, a seguinte alternativa: 
A) Proteger o direito do paciente de receber uma assistência de qualidade.
B) Demonstrar experiência e responsabilidade. 
C) Comentar sobre o resultado do exame realizado antes mesmo do médico. 
D) Prestar assistência de qualidade. 
E) Respeitar as confidências realizadas durante a prática profissional. 

29) Na administração pública direta, indireta ou fundacional ao servidor público é vedado: 
A) O direito à livre associação sindical. 
B) O direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 
C) Servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até o segundo grau civil. 
D) Ocupar cargos em comissão e funções de confiança. 
E) A revisão de sua remuneração. 

30) No edital de um concurso público deverá(ão) constar: 
A) Número de vagas e cargos existentes. 
B) Modelo de provas. 
C) Limite de idade para candidatos (mínimo e máximo). 
D) Tabela de correção das provas. 
E) Modelo de atestado de idoneidade. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS GGGEEERRRAAAIIISSS
31) Sobre as fontes de energia, marque a alternativa ERRADA: 

A) A energia solar utiliza os raios do sol para produzir energia. 
B) A energia eólica é obtida através da força dos ventos. 
C) A energia nuclear é obtida a partir da queima de  substâncias vegetais. 
D) A energia hidráulica é obtida a partir do aproveitamento da força das águas. 
E) A energia fóssil é obtida da queima de materiais vegetais decompostos como o carvão, o petróleo, o gás natural, etc. 

32) A água é um recurso natural renovável, mas seu uso inadequado pode torná-la escassa. Para que isso não aconteça, 
NÃO é uma atitude correta: 
A) Exploração do solo de maneira correta. 
B) Desmatamento em grande escala. 
C) Utilização de técnicas de molhação, como gotejamento em jardins. 
D) Reutilização de águas provenientes de pias de cozinha para descarga de banheiro. 
E) Instalação de redes de tratamento de água nas cidades. 

33) Sobre os biocombustíveis, marque a alternativa correta: 
A) São fontes de energia renováveis.     
B) São alternativas caras para utilização em veículos.  
C) Não são eficientes ao combate à poluição. 
D) São fontes de energia que aumentam o desgaste do automóvel. 
E) São produzidos a partir do petróleo. 

34) O aquecimento global causa o fenômeno conhecido como: 
A) Efeito da maré.  B) Desmatamento. C) Efeito estufa.  D) Tufões.  E) Ecossistemas. 

35) Para que continue o desenvolvimento do país, utilizando o chamado Desenvolvimento Sustentável, é necessário: 
A) Proteger o meio ambiente. 
B) Construir usinas de energia em várias reservas da Mata Atlântica. 
C) Utilizar tecnologias indiscriminadamente. 
D) Explorar indiscriminadamente o solo. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
36) O município de Guarapari recebeu diversos nomes ao longo de sua história. Assinale o nome que NÃO faz parte da 

história de Guarapari: 
A) Aldeia do Rio Claro.     D) Guaraparim. 
B) Santa Maria de Guaraparim.    E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Vila dos Jesuítas. 

37) As areias monazíticas encontradas nas praias de Guarapari são indicadas para o tratamento de várias doenças.    
NÃO é uma doença que se trata com estas areias: 
A) Reumatismo.   B) Artrite.  C) Fratura.  D) Mialgias.  E) Alergias. 
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38) Os índios que habitavam as terras do Espírito Santo, como a aldeia de Guarapari determinando o nascer do 
povoado deste município, foram catequizados pelo padre: 
A) Inácio de Loyola.   B) José de Anchieta. C) Francisco de Assis. D) José da Nóbrega. E) Francisco Gil. 

39) Sobre o Parque Estadual Paulo César Vinha, localizado em Guarapari, está correto afirmar que: 
A) Localiza-se ao sul do município.     D) A praia das Conchas faz parte deste Parque. 
B) É aberto somente para pesquisas científicas.   E) É proibido visitá-lo. 
C) É uma reserva da biosfera da Mata Atlântica. 

40) O nome do atual Prefeito de Guarapari é: 
A) Edvaldo Gomes da Silva.     D) Edson Figueiredo Magalhães. 
B) Fausto Antônio Possato.     E) Tolúnio Fernando Romanelli. 
C) Carlito Benincá. 

 







