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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III
b) I e II, somente
c) II e III, somente
d) I e III, somente

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro
b) Eufemismo
c) Hipálage
d) Hipérbole

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios
b) Críticas
c) Comentários
d) Sarcasmos
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to
b) ca- mio- nei- ro
c) nu- clei- co
d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido.
b) Advérbio de intensidade.
c) Pronome relativo.
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista.
b) Usava bigode à Hitler.
c) O homem foi ferido à bala.
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo
b) Contradição
c) Silogismo
d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93
b) 131
c) 43
d) 63
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos
b) João
c) André
d) André e João

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) V, F, F, F
d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade.
b) A pessoa 3 é o espião.
c) A pessoa 1 mentiu e a pessoa 2 não é o espião.
d) A pessoa 2 é o espião.

INFORMÁTICA

17. No Windows XP com a janela do Windows Explorer aberta, um operador executou os seguintes 
comandos:

I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:
II) Executou o atalho de teclado <CTLR> + C
III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:
IV) Executou o atalho de teclado <CTLR> + V
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Com relação ao arquivo FUNCIONÁRIO.DOC, esse operador realizou a operação:

a) Substituir
b) Excluir
c) Copiar
d) Mover

18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no Microsoft Word 2007, o operador pressiona a tecla 
<CTRL> + U. Ao fazer isto ele pretende:

a) Inserir uma tabela
b) Localizar e substituir um texto no documento
c) Configurar a página
d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:

Com relação a planilha  Excel, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na 
célula C5, será:

a) 42
b) -24
c) 24
d) -42
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21. Uma Intranet é:
a) Uma rede de computadores pública
b) Uma rede de computadores privada
c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
d) É o mesmo que Extranet

22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:
a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
c) Aplicar cores ao texto selecionado
d) Inserir imagem

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) está:
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
b) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
c) Ordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
d) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

24. Considere as seguintes responsabilidades:
I Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde.
II Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
III Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 

trabalho.

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.

25. “No  nível  municipal,  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  poderá  organizar-se  em 
___________________ de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para 
a cobertura das ações de saúde.” Parágrafo segundo do artigo 10 da Lei Federal no 8080/1990. 
Assinale a alternativa que completa corretamente o artigo citado anteriormente.

a) Organizações.
b) Consórcios.
c) departamentos.
d) distritos.

26. “ Exposição que persiste ao longo do tempo”. Este conceito refere-se à exposição do tipo:
a) Acidental.
b) Crônica.
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c) Ocupacional
d) Potencial.

27. Os efeitos biológicos dos raios-X são classificados como:
a) Moderados e Acentuados.
b) Diretos e Indiretos.
c) Determinísticos e Estocásticos.
c) Agudos e Graves.

28. Quanto ao tamanho, os filmes radiográficos intra-orais utilizados em radiografias odontológicas 
são classificados em Tipo I, II e III, que correspondem respectivamente a:

a) Interproximal, Oclusão e Periapical.
b) Oclusão, Periapical e Interproximal.
c) Periapical, Oclusão e Interproximal.
d) Periapical, Interproximal e Oclusão.

29. A  dose  efetiva  média  para  exposições  ocupacionais  não  pode  exceder  em  nenhum  ano  a 
quantidade de:

a) 20 mSv
b) 30 mSv
c) 40 mSv
d) 50 mSv

30. O comprimento de onda e a freqüência são grandezas utilizadas para a caracterização de uma 
onda eletromagnética. A respeito dessas grandezas é correto afirmar que:

a) São grandezas inversamente proporcionais.
b) São grandezas diretamente proporcionais.
c) São grandezas não-proporcionais.
d) São grandezas parcialmente proporcionais.

31. Considere as afirmações abaixo:
I A  mamografia  pode  detectar  lesões  invasivas  precoces  ou  carcinomas  medindo  somente  alguns 

poucos milímetros, antes de se tornarem sintomáticos ou palpáveis.
II Um exame padrão de  mamografia  consiste  na visibilização  de projeções mediolaterais  oblíquas  e 

craniocaudais das mamas.
III O prolongamento axilar é bem demonstrado na incidência craniocaudal da mama.

A respeito da mamografia, marque a CORRETA:
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) I, II, III.

32. Sobre a câmara escura, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A  inadequação  das  atividades  realizadas  na  câmara  escura  aos  procedimentos  de  controle  de 

qualidade estabelecidos em legislação é determinante para a qualidade da radiografia produzida. 
b) Os filmes utilizados nesse tipo de câmara devem ser armazenados e mantidos em posição vertical e 

longe de fontes radioativas.
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c) Os filmes devem ser processados em local vedado contra a luz do dia ou artificial de qualquer outra 

natureza.
d) Em uma câmara escura o piso deve ser  anticorrosivo e antiderrapante.  Já as paredes devem ser 

revestidas com material resistente à ação das substâncias químicas utilizadas nesse tipo de câmara.

33. Sobre o contraste radiológico, assinale a alternativa CORRETA:
a) O contraste  radiológico pode ser  definido como a diferença de distorção nas áreas adjacentes da 

imagem radiográfica.
b) Os  meios  de  contraste  negativos  absorvem  mais  radiação  que  os  tecidos  adjacentes 

(radiotransparentes).
c) Os meios de contraste positivos absorvem menos radiação que os tecidos adjacentes (radiopacos).
d) O objetivo ou função do contraste é tornar os detalhes anatômicos de uma radiografia mais visíveis.

34. Em uma radiografia perfil do crânio a posição correta em que o paciente deve está é:
a) Em decúbito dorsal.
b) Em decúbito lateral.
c) E decúbito ventral, em posição de nadador.
d) E decúbito ventral, na posição fronto-naso (apoiando a região do nariz e a testa na mesa de exames).

35. Sobre os Raios-X, marque a alternativa INCORRETA:
a) Como  toda  energia  eletromagnética  de  natureza  ondulatória,  os  raios-X  não  sofrem  interferência, 

polarização, refração, difração, reflexão, entre outros efeitos.
b) Dentre as principais propriedades dos raios-X estão: propagar- se na velocidade na velocidade da luz, 

propagar-se em linha reta em várias direções e não são desviados por campos.
c) Os raios-X podem ser  bloqueados por chumbo, entretanto a espessura dependerá da energia  dos 

raios-X.
d) Os raios-X são produzidos quando elétrons de alta energia são subitamente desacelerados.

36. Ao ser solicitado uma radiografia de tórax em PA (póstero-anterior), o Técnico em Radiologia 
deve colocar o paciente para a realização correta do exame na seguinte posição:

a) O paciente deve estar com a região anterior do seu tórax o mais próximo possível do filme. 
b) O paciente deve estar com a região dorsal do tórax o mais próximo possível do filme.
c) O paciente deve estar com a região esquerda do tórax o mais próximo possível do tórax.
d) O paciente deve estar com o lado direito de seu tórax o mais próximo possível do filme.

37. Considere as afirmações abaixo:
I É a técnica radiográfica intra-oral mais utilizada na odontologia. Nesta técnica pode ser visualizado o 

dente e sua relação com os tecidos periapicais. 
II Técnica também conhecida como “Bite Wing” (asa de mordida), muito utilizada em odontologia para 

pesquisas de cáries entre as coroas dentais.
III Técnica  muito  utilizada  para  diagnosticar  grandes  lesões  nos  maxilares,  dentes  inclusos,  corpos 

estranhos, expansões palatinas dentre outras finalidades.

As técnicas radiográficas odontológicas a que se refere às afirmações I, II e III, correspondem 
respectivamente a:

a) Periapical, Oclusal e Interproximal.
b) Periapical, Interproximal e Oclusal
c) Oclusal, Interproximal e Periapical.
d) Interproximal, Periapical e Oclusal.
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38. A avaliação quantitativa da dose de radiação recebida pelo corpo humano, refere-se a:
a) Detectores não-ionizantes.
b) Detectores à cintilação.
c) Dosimetria.
d)Detectores por ionização.

39. Sobre a produção de imagens, considere as seguintes afirmações:
I As imagens são produzidas por raios-X e filmes radiográficos.
II As imagens são produzidas por raios-X, detectores e computadores.
III As imagens são produzidas por campos magnéticos, ondas de radiofreqüência e computadores.

As técnicas que produzem as imagens a que se referem às afirmações I, II, III, IV correspondem 
respectivamente a:

a) Radiografia Plana (ou convencional), Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada.
b) Ressonância Magnética, Radiografia Plana (ou convencional) e Tomografia Computadorizada.
c) Radiografia Plana (ou convencional), Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.
d) Tomografia Computadorizada, Radiografia Plana (ou convencional) e Ressonância Magnética.

40. Uma das DESVANTAGENS da Tomografia Computadorizada é a:
a)  Permissão do estudo de secções transversais do corpo humano vivo (ºVh:0ºvTn-t,ºv?
a) Distancia, tempo em mSv.
b) Distância, tempo e blindagem.
c) Blindagem, tempo e mAs.
d) mAs, mSv e kVp.

43. Para se obter uma melhor visualização de arcos costais a radiografia de tórax deve ser realizada 
a uma distância foco-filme de:

a) 1,80 m.
b)  1,20 m.
c) 2,50 m.
d) 2,80 m.
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44. Um tipo de manobra especial, chamada de “manobra de Eklund” é utilizada em pacientes:
a) Que tiveram a retirada parcial ou total da mama.
b) Portadoras de implantes mamários.
c) Com mamas pequenas.
d) Grávidas.

45. O quadro clínico apresentado por um irradiado em todo o corpo depende da dose de radiação 
absorvida. A unidade para expressar a dose de radiação absorvida pela matéria é o:

a) Roentgen (R).
b) Sievert (Sv). 
c) Gray (Gy).
d) Joule por metro quadrado (J/m2).

46. A  capacidade  de  “arrancar”  elétrons  do  material  durante  sua  passagem  por  esse  mesmo 
material é uma característica da radiação:

a)  Ionizante.
b) Não-Ionizante.
c) Eletrostática.
d) Cósmica.

47. Dentre  as  exigências  de  seguranças  impostas  nas  salas  de  raios-X  está,  por  exemplo,  a 
construção de paredes e portas de maneira a serem blindadas para a radiação gerada pela:

a) Pela máxima potência do aparelho.
b) Pela mínima potência do aparelho.
c) ela potência média do aparelho.
d) Não há uma exigência específica, tudo dependerá do tamanho da sala de raio-X.

48. A tensão do tubo, a filtração (adicional) e a distância foco-pele devem ser as maiores possíveis, 
consistentes  com o objetivo  do  estudo,  de  modo a reduzir  a  dose no paciente,  exceto em 
exames de:

a) Tórax.
b) Abdome.
c) Coluna vertebral e pelve.
d) Mamografia.

49. Sobre o sistema de proteção radiológica, assinale a alternativa CORRETA.
a) No emprego das radiações em medicina e odontologia, deve-se dar pouca ênfase à otimização da 

proteção nos procedimentos de trabalho, por possuir uma influência indireta na qualidade e segurança 
da assistência aos pacientes.

b) Os princípios básicos que regem o sistema de proteção radiológica são: justificação da prática e das 
exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, limitação de doses individuais e 
prevenção de acidentes.

c) Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente,  estabelecidos 
somente para exposição ocupacional.

d) As exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor máximo necessário para obtenção 
do objetivo radiológico (diagnóstico e terapêutico).
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50. A articulação pelvivertebral apresenta-se na altura da:
a) Segunda vértebra lombar.
b) Décima vértebra lombar.
c) Quinta vértebra lombar.
d) Oitava vértebra lombar.

51. A ação das radiações no organismo humano produzem uma série de efeitos, que representam 
danos  diferentes  para  cada  região  afetada.  As  células  do  corpo  humano  mais  sensíveis  à 
radiação, são:

a) Células da medula óssea, células musculares, células neuronais e células da pele.
b) Células do tecido linfóide,  células musculares,  células do tecido ósseo plenamente desenvolvido e 

células pulmonares.
c) Células do tecido linfóide, células da medula óssea, dos órgãos genitais e do sistema gastrointestinal. 
d)Células musculares, células pulmonares, células neuronais e do sistema gastrointestinal.

52. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os sintomas clínicos, relativos aos efeitos biológicos 
imediatos mais prováveis na irradiação de corpo inteiro, com doses agudas de radiação.

a) A exposição de doses agudas de radiação no sistema urinário pode determinar o aparecimento de 
sangue  na  urina,  o  que,  por  sua  vez,  pode  ser  uma  indicação  de  que  os  rins  foram  atingidos 
severamente.

b) Nos  órgãos  reprodutores,  doses  agudas  de  radiação  podem  produzir  esterilidade,  tanto 
temporariamente como permanente.

c) Apesar da radiação externa ter pequena influência sobre as células dos ossos, fibras e cálcio, grandes 
doses de radiação pode afetar fortemente a medula óssea.

d) No  sangue  os  glóbulos  bancos  são  as  primeiras  células  a  serem  destruídas  pela  exposição, 
provocando leucopenia e reduzindo a imunidade do organismo. Doses agudas de radiação podem, 
ainda,  provocar  o  desaparecimento  de  plaquetas,  entretanto  o  indivíduo  ainda  apresenta  uma 
coagulação sanguínea satisfatória, visto que há pouca perda de células vermelhas.
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