
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Nada melhor para a saúde do que um amor correspondido.”

Tom Jobim

C
A

D
E

R
N

O
D

E
Q

U
E

S
T

Õ
E

S
CONCURSO PÚBLICO

A T E N Ç Ã O :

VT12
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

MANHÃ

BOA PROVA!

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções
A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição,
data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido
para a correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva
assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida, solicite a presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até
1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no
e no . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de

eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material,
enquanto aguarda o horário de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue
o .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o .
Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org,
conforme estabelecido no Cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

O número 1 do mundo

O ano de 2010 foi extraordinário para os
transplantes de fígado no Brasil. As 1313 cirurgias
realizadas no período representam um aumento
de 8% em relação a 2009. Pode parecer pouco,
mas se trata de um avanço enorme. Para se ter
uma ideia, os transplantes de coração e de
pâncreas registraram quedas da ordem de 20%.
Esse é o cenário traçado pelo último relatório da
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
(Abto), o mais recente e completo levantamento
do gênero no país . Dos 47 cen t ros
transplantadores de fígado, espalhados por onze
estados, um merece destaque especial. O
Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com suas
198 cirurgias, assumiu a liderança no ranking
mundial dos transplantes hepáticos em adultos.
Ficou à frente de centros de referência
internacionais nesse tipo de procedimento, como
os das universidades da Califórnia, nos Estados
Unidos, e de Birmingham, na Inglaterra.

A supremacia do hospital paulistano é
resultado de uma série de condutas adotadas na
última década. A primeira delas foi aprimorar a
técnica de abordagem dos parentes do doador – a
etapa mais delicada de qualquer programa de
transplantes. Logo depois da morte de um
eventual doador, enfermeiros tentam convencer a
família a autorizar a retirada dos órgãos. Como se
trata de um momento doloroso e a abordagem
costuma ser desajeitada, a probabilidade de
recusa é alta. Em 2007, o cirurgião Ben-Hur Ferraz
Neto, chefe da equipe de transplantes do Albert
Einstein, decidiu treinar quatro enfermeiros que se
dedicariam exclusivamente à difícil aproximação
com os parentes do paciente morto. Em parceria
com a Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, foram definidos os quatro hospitais nos
quais cada um deles trabalharia. Os centros
escolhidos foram aqueles com os mais baixos
índices de doadores, apesar da grande
quantidade de vítimas de traumatismo craniano, a
principal causa de morte encefálica, condição
clínica que permite a doação de órgãos. Em três
anos, o número de doações nesses locais deu um
salto de 200% – o que representou um aumento de
10% no total de órgãos disponíveis em todo o
estado de São Paulo, incluindo os que se
destinavam aos pacientes do Albert Einstein. “Não
há fórmula mágica”, diz o enfermeiro João Luis
Erbs, um dos captadores do hospital. “O bom
captador tem de ter paciência e ser um bom
ouvinte.”

1. “Para se ter uma ideia, os transplantes de
coração e de pâncreas registraram quedas da
ordem de 20%”. A importância dessa informação,
no texto, diz respeito a:

A) provar como, no Brasil, o número de
transplantes é deficitário.

B) valorizar a informação contida em períodos
anteriores.

C) conscientizar os profissionais de saúde da
importância da doação de órgãos.

D) registrar o número de transplantes de coração
realizados no país.

E) manipular a opinião do leitor quanto à
relevância da área de saúde.

2. Em “Os centros escolhidos foram aqueles com
os mais baixos índices de doadores, APESAR da
grande quantidade de vítimas de traumatismo
craniano, a principal causa de morte encefálica,
condição clínica que permite a doação de
órgãos.”, a palavra em destaque expressa, entre o
trecho anterior e o posterior, ideia de:

A) continuidade.
B) conclusão.
C) contrariedade.
D) consequência.
E) causa.

(...)
A cada 100 transplantes realizados no

Brasil, 95 são pagos pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), ao valor de 68000 reais cada um. O
restante das cirurgias é financiado por convênios
médicos ou pelo próprio paciente. O programa
brasileiro de transplantes prevê a igualdade de
acesso aos recursos médicos e também ao tempo
de espera por um órgão. Ou seja, o empresário
milionário e o pedreiro podem ser atendidos num
mesmo hospital, por uma mesma equipe e
submetidos aos mesmos critérios: no caso dos
transplantes de fígado, o primeiro da fila é sempre
o paciente em estado mais grave. Além disso, se
bancados pelo SUS, um rico e um pobre ocupam o
mesmo tipo de acomodação – um quarto para dois
pacientes. Quem quer tratamento diferenciado
tem de arcar com os custos de toda a operação.
Diz o cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto: “Isso deveria
servir de exemplo para todas as outras áreas da
medicina, no que se refere ao atendimento ao
público”. (Adriana Dias Lopes, in Revista Veja, 02/03/2011)
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7. No período: “Como se trata de um momento
doloroso e a abordagem costuma ser desajeitada,
a probabilidade de recusa é alta.”, a conjunção
COMO introduz uma oração:

A) coordenada sindética aditiva.
B) subordinada substantiva subjetiva.
C) subordinada adverbial comparativa.
D) subordinada adverbial causal.
E) subordinada substantiva predicativa.

3. No trecho abaixo, o pronome ISSO refere-se:

“Isso deveria servir de exemplo para todas as
outras áreas da medicina, no que se refere ao
atendimento ao público”.

A) ao número de cirurgias realizadas no hospital.
B) à igualdade de tratamento para todos.
C) aos mais abastados custearem seu próprio

tratamento.
D) aos casos mais graves serem preteridos pelos

médicos.
E) às outras áreas da medicina.

4. De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

A) o tipo de abordagem feita aos parentes de um
possível doador pode ser decisivo para o
sucesso da tarefa.

B) no Brasil, no que diz respeito à área de saúde,
não se observa diferença de classes sociais.

C) a mudança de atitude dos captadores de
órgãos foi suficiente para elevar o Hospital
Albert Einstein ao posto de número 1 no cenário
internacional.

D) o Brasil supera a Inglaterra e os Estados
Unidos em número de transplantes hepáticos.

E) no Brasil, o número de cirurgias de transplante
de fígado é superior ao número de cirurgias do
coração e do pâncreas.

5. Assinale a opção em que o substantivo é
flexionado no plural da mesma forma que
órgão/órgãos.

A) leão
B) melão
C) alemão
D) capelão
E) pagão

8. Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as lacunas da frase abaixo.

No momento da comunicação da morte
encefálica ____ família do possível doador, o
enfermeiro treinado permanece ao lado do médico
_____ quem cabe dar _____ notícia e, em
seguida, convida os parentes ____ se dirigirem
______ uma sala reservada.

A) à – a – a – a – a
B) a – à – a – a – à
C) à – a – à – a – a
D) a – a – a – à – à
E) a – à – à – a – a

10. Em “...o mais recente e completo levantamento
do gênero no país.”, os adjetivos RECENTE e
COMPLETO foram empregados no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) comparativo de igualdade.
C) superlativo absoluto analítico.
D) superlativo relativo de superioridade.
E) superlativo absoluto sintético.

6. Marque a opção em que a classe gramatical das
palavras destacadas no trecho abaixo foi correta e
respectivamente identificada.

“Logo depois da morte de um eventual
, enfermeiros tentam convencer

família autorizar retirada dos órgãos.”

A) verbo – artigo – pronome – artigo.
B) adjetivo – pronome – artigo – artigo.
C) adjetivo – preposição – preposição – artigo.
D) substantivo – artigo – artigo – artigo.
E) substantivo – artigo – preposição – artigo.

DOADOR
A A A

9. Se passarmos a forma verbal em destaque na
frase abaixo para a voz ativa, encontraremos a
seguinte forma:

“A cada 100 transplantes realizados no Brasil,
95 SÃO PAGOS pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), ao valor de 68000 reais cada um.”

A) pagarão
B) pagou
C) paga
D) paguem
E) pagasse
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12. Acerca do tema investidura em cargos ou
empregos públicos, disciplinado na Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.

A) O prazo de validade do concurso público será
de até um ano, sendo admitidas até 3 (três)
prorrogações durante esse período.

B) É expressamente vedada, em qualquer
hipótese, a contratação de agentes públicos
sem a prévia aprovação em concurso público.

C) Não é permitido o acesso de estrangeiros aos
cargos, empregos e funções públicas.

D) É garantido ao servidor público civil o direito à
livre associação sindical.

E) A nomeação para cargo em comissão
depende, obrigatoriamente, da prévia
aprovação em concurso público.

14. Conforme o Artigo 41 da Constituição Federal,
são estáveis, após três anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público. Sobre o
tema, assinale a alternativa correta.

A) Somente por sentença judicial transitada em
julgado poderá o servidor público estável
perder o cargo.

B) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor público estável,
ocupante de cargo de provimento efetivo, será
obrigatoriamente exonerado.

C) A aquisição de estabilidade decorre apenas do
cumprimento do prazo de três anos de efetivo
exercício em cargo de provimento efetivo.

D) A perda do cargo de servidor público estável
poderá decorrer de processo administrativo,
desde que assegurada a ampla defesa.

E) Em nome do princípio da impessoalidade, é
vedada a realização de avaliação de
desempenho pelo servidor público.

11. Segundo o texto da Constituição Federal,
dentre os princípios que regem a Administração
Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios estão:

A) a impessoalidade, a universalidade e a
presunção de inocência.

B) a publicidade, a impessoalidade e a
moralidade.

C) a informalidade, a legalidade e a eficiência.
D) a eficiência, a impessoalidade e a supremacia

do interesse privado sobre o público.
E) a legalidade, a moralidade e a oficialidade.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
13. Sobre o regime de previdência de caráter
contributivo, estabelecido na Constituição Federal
e aplicado ao servidor titular de cargo efetivo da
União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
é correto afirmar que:

A) a aposentadoria compulsória do servidor
ocorre aos setenta anos de idade, com
proventos integrais, independentemente do
tempo de contribuição.

B) a aposentadoria voluntária do servidor exige o
cumprimento de vinte anos de efetivo exercício
no serviço público, sendo dez deles no cargo
em que ocorrerá a aposentadoria.

C) é permitida a adoção de critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos
portadores de deficiência.

D) a aposentadoria por invalidez permanente será
concedida sempre com proventos integrais,
independentemente de sua causa.

E) é expressamente vedada, em qualquer
hipótese, a incidência de contribuição sobre os
proventos de aposentadoria concedida ao
servidor titular de cargo efetivo.
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17. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município da Serra, podem ser aplicadas as
seguintes penalidades ao servidor público em
razão da prática de infração disciplinar:

I. Advertência.
II. Suspensão.
III. Exoneração.
IV. Aposentadoria.

Apenas estão corretas as seguintes alternativas:

A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

19. É conduta do servidor público, que se pauta
pela ética:

A) obedecer à ordem manifestamente ilegal,
visando a obtenção de vantagem pessoal.

B) exercer as prerrogativas públicas inerentes à
função, buscando atender interesses
pessoais.

C) orientar sua atuação para a eficiência da
atividade administrativa, com vistas a
beneficiar a coletividade.

D) adiar a realização de atividade de sua
competência, em razão de inimizade com a
parte interessada.

E) valer-se da influência do cargo ocupado para
obter emprego para um parente próximo.

16. Dentre os deveres do servidor público do
Município da Serra, previstos no Estatuto dos
Servidores Públicos, NÃO se inclui:

A) observar as normas e regulamentos vigentes.
B) ser leal às instituições a que servir.
C) levar ao conhecimento da autoridade superior

as irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo.

D) representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder.

E) entreter-se, durante as horas de trabalho, em
palestras, leituras ou atividades estranhas ao
serviço.

15. De acordo com a Lei Municipal n° 2.360/2001,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município da Serra, são formas de
provimento dos cargos públicos:

A) exoneração, nomeação e contratação.
B) nomeação, promoção e reversão.
C) investidura, aposentadoria e promoção.
D) aproveitamento, aposentadoria e exoneração.
E) nomeação, posse e contratação.

18. Ética é o ramo da filosofia que busca estudar e
indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na
sociedade. Sobre ética, organização e cidadania,
é correto afirmar:

A) na vida em sociedade, o indivíduo é compelido
pelo Estado a cumprir as normas éticas, sob
pena de sofrer sanção pela desobediência.

B) a obediência ao princípio da moralidade que
rege a Administração Pública é sempre
facultativo ao servidor público.

C) a concretização da cidadania exige, além de
um estado de direito, um convívio social, regido
pelos princípios éticos e democráticos.

D) a defesa incondicional de interesses próprios é
conduta ética que deve ser perseguida no
ambiente profissional, por colocar no centro
das atenções a obtenção de resultados.

E) a ausência de princípios e valores éticos
conduz, obrigatoriamente, ao sucesso da
organização, e deve orientar o comportamento
do servidor público.
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22.São customizações possíveis de serem
realizadas nas propriedades do vídeo no Windows
XP Home Edition:

A) alterar o papel de parede (plano de fundo),
mudar a cor das janelas, alterar a resolução do
vídeo e mudar o descanso de tela.

B) mudar a cor das janelas, mudar o descanso de
tela, alterar a resolução do vídeo e inserir
arquivo específico de som.

C) alterar a resolução do vídeo, alterar o papel de
parede (plano de fundo), inserir arquivo
específico de som e mudar o descanso de tela.

D) mudar o descanso de tela, alterar o papel de
parede (plano de fundo), mudar a cor das
janelas e inserir arquivo específico de som.

E) inserir arquivo específico de som, alterar o
papel de parede (plano de fundo), alterar a
resolução do vídeo e mudar a cor das janelas.

21.São características do mouse no uso do
Windows XP Home Edition, EXCETO:

A) o botão principal é normalmente o botão
esquerdo.

B) o botão secundário é normalmente o botão
direito.

C) a ordem dos botões no mouse não pode ser
alterada.

D) na operação de “drag and drop” (arrastar e
soltar) o botão secundário é mantido
pressionado enquanto se arrasta o mouse.

E) o botão secundário ou auxiliar pode ser
utilizado para obter ajuda de determinados
comandos.

20. O processo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar responsabilidade de servidor
por infração praticada no exercício de suas
atividades ou que tenha relação com as
atribuições do cargo em que se encontra investido.
Sobre o tema, é correto afirmar:

A) da Sindicância somente poderá resultar a pena
de demissão.

B) somente o Prefeito Municipal possui
competência para determinar a realização da
sindicância.

C) ainda quando o fato narrado não confirmar
evidente infração disciplinar ou ilícito penal,
deverá ser determinada a abertura de inquérito
administrativo.

D) o processo administrativo disciplinar é sempre
sigiloso, e dispensa a ampla defesa e o
contraditório.

E) a autoridade que tiver ciência de irregularidade
no serviço público é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante sindicância
administrativa, ou solicitar a abertura de
processo administrativo disciplinar.

INFORMÁTICA BÁSICA

23.São características dos arquivos no Windows
XP Home Edition, EXCETO:

A) o uso da extensão nos nomes dos arquivos é
obrigatório.

B) seu nome pode conter o caracter
(sublinhado).

C) podem ter um nome ou uma extensão.
D) seu arquivo de ajuda possui a extensão .HLP.
E) seu nome pode ter até 255 caracteres válidos.

underline

24.Em relação aos atributos de arquivos do
Windows XP Home Edition, o atributo que é
utilizado pelas ferramentas de backup para
verificar se o arquivo é novo ou se teve alguma
alteração é conhecido como:

A) somente leitura.
B) oculto.
C) incremental.
D) arquivo morto.
E) diferencial.
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26.O recurso ou ferramenta do MS Word 2003 que
possibilita a cópia de uma formatação, bastando
selecionar a formatação que se deseja copiar,
clicar nesse recurso contido na barra de
ferramentas padrão e depois arrastá-lo sobre o
novo texto para que este receba a formatação
copiada, é conhecido como:

A) estilos.
B) tabulações.
C) autocorreção.
D) pincel.
E) modelos.

29.No MS Excel 2003, quando queremos
referenciar uma célula de forma absoluta,
utilizamos um recurso para fixar (congelar) a linha
ou a coluna desejada. Esse recurso é conhecido
como:

A) &

B) =

C) $

D) %

E) ^

28.São alguns dos tipos padrões de gráficos
apresentados na etapa 1 do assistente de gráfico
do MS Excel 2003, EXCETUANDO os tipos
personalizados:

A) tendência, pizza, dispersão e linha.
B) colunas, tendência, área e pirâmide.
C) radar, superfície, tendência e cone.
D) bolhas, barras, cilindro e tendência.
E) dispersão, pirâmide, radar e superfície.

30.Os sistemas antivírus atuam para combater os
objetivos dos programas maliciosos. De uma
forma genérica, são objetivos básicos de um
programa malicioso:

A) capturar informações e divulgar mensagens de
boato.

B) atacar e replicar-se automaticamente.
C) disseminar mensagens de conteúdo

indesejável (propagandas) e replicar-se
automaticamente.

D) disseminar mensagens hostis e capturar
arquivos criptografados.

E) gerar algoritmos e esconder informações.hash

27.Na configuração de página do MS Word 2003,
o ajuste do parâmetro páginas, na guia margens,
quando se deseja configurar a impressão para
definir margens para páginas opostas, em frente e
verso de um documento, é:

A) medianiz.
B) margens espelho.
C) sombra.
D) retrato.
E) livro.

25.São características da área de transferência
( ) do Windows XP Home Edition,
EXCETO:

A) armazenar apenas a última informação que o
usuário copia ou recorta.

B) poder ser utilizada para envio de uma
“fotografia” da tela por meio da tecla

.
C) permitir a visualização de seu conteúdo por

meio do menu iniciar através da janela
executar, digitando-se o comando CLIPBRD.

D) poder ser utilizada para envio da imagem da
janela ativa por meio da combinação de teclas
ALT + PRINT SCREEN.

E) armazenar o objeto no formato BITMAT na
memória ROM.

clipboard

Print Screen
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31. O Pacto pela Saúde é um conjunto de
reformas institucionais pactuadas entre as três
esferas de gestão do Sistema Único de Saúde,
com o objetivo de promover inovações nos
processos e instrumentos de gestão. Compreende
três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em
Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. São ações do
“Pacto em Defesa do SUS”:

I. Estabelecimento de diálogo com a sociedade,
além dos limites institucionais do SUS.

II. D e s c e n t r a l i z a ç ã o d o s p r o c e s s o s
administrativos relativos à gestão para as
Comissões Intergestores Bipartite.

III. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos
dos Usuários do SUS.

Marque a alternativa correta.

A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) I e II estão corretas.
D) I e III estão corretas.
E) II e III estão corretas.

Somente
Somente
Somente

33. As ações e serviços de saúde no âmbito do
SUS devem ser desenvolvidos de acordo com os
princípios e diretrizes previstos na Constituição
Federal e na Lei n° 8.080/90. Em relação a estes
princípios e diretrizes, é INCORRETO afirmar que:

A) a universalidade de acesso aos serviços de
saúde deve ocorrer em níveis específicos da
assistência.

B) a epidemiologia deve ser usada para o
estabelecimento de prioridades, alocação de
recursos e orientação programática.

C) a igualdade da assistência à saúde deve se dar
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.

D) os serviços públicos devem ser organizados de
modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.

E) a regionalização e hierarquização da rede de
s e r v i ç o s d e s a ú d e f a z p a r t e d a
descentralização político-administrativa.

32. De acordo com a Portaria nº 104, de 25 de
janeiro de 2011 que define, entre outras coisas, a
relação de doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória em todo o
território nacional, marque a alternativa que
corresponde a uma doença da “Lista de
Notificação Compulsória Imediata” (LNCI).

A) Hanseníase.
B) Tuberculose.
C) Malária.
D) Sífilis.
E) Botulismo.

34. O estudo epidemiológico das doenças envolve
o conhecimento das medidas de ocorrência
dessas doenças em uma determinada população
e período. Com base nesse conhecimento,
marque a alternativa na qual o conceito é
apresentado de forma correta.

A) Incidência - é o número de casos reincidentes
de uma doença em um determinado período.

B) Prevalência - é a frequência de casos
existentes de uma doença em uma
determinada população e em um dado
momento.

C) Morbidade - representa o r isco ou
probabilidade que qualquer pessoa na
população apresenta de vir a morrer em
decorrência de uma determinada doença.

D) Letalidade - refere-se ao risco de adquirir uma
determinada doença num dado intervalo de
tempo.

E) Mortalidade - representa a proporção de casos
fatais em relação ao total de casos verificados
de uma determinada doença ou agravo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA
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35. A presença usual de uma doença dentro dos
limites esperados, em uma determinada área
geográfica, por um período de tempo ilimitado,
refere-se à:

A) epidemia.
B) pandemia.
C) surto.
D) endemia.
E) surto epidêmico.

36. No que diz respeito à participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS), é correto afirmar que:

A) os líderes comunitários devem promover
eleições locais para escolher quem
representará a comunidade na gestão do SUS.

B) dar-se-á através dos Conselhos e das
Conferências de Saúde e será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.

C) os representantes da comunidade serão
nomeados pelas autoridades constituídas.

D) não é relevante já que não está prevista na
Constituição e não tem respaldo legal.

E) dar-se-á por meio dos comitês permanentes
mediante a ocorrência de um fato relevante
para a saúde pública.

38. A mortalidade materna é um importante
indicador de saúde e refere-se às mortes
maternas ocorridas por complicações da gravidez,
do parto e do puerpério. A Taxa de Mortalidade
Materna (TMM) é calculada pela relação entre:

A) o número de óbitos maternos (numerador) e o
número to ta l de par tos rea l izados
(denominador).

B) o número total de nascimentos (numerador) e o
n ú m e r o t o t a l d e ó b i t o s m a t e r n o s
(denominador).

C) o número total de óbitos maternos (numerador)
e o número de nascidos vivos (denominador).

D) o número de nascidos vivos (numerador) e o
total de óbitos maternos (denominador).

E) o número total de partos realizados
(numerador) e o número de óbitos maternos
(denominador).

37. Em um determinado município foram
notificados 300 casos de dengue, dos quais 15
evoluíram para óbito. De acordo com esses dados,
pode-se afirmar que a taxa de letalidade da
dengue neste município foi de:

A) 5%.
B) 10%.
C) 15%.
D) 20%.
E) 25%.

39. História Natural da Doença é o nome dado ao
conjunto de processos interativos que
compreende “as inter-relações do agente, do
suscetível e do meio ambiente que afetam o
processo global e seu desenvolvimento, desde as
primeiras forças que criam o estímulo patológico
no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar,
passando pela resposta do homem ao estímulo,
até as alterações que levam a um defeito,
invalidez, recuperação ou morte”

, podendo ser dividida em período pré-
patogênico e período patogênico. Com base no
exposto, analise as afirmativas a seguir.

I. O período pré-patogênico é a fase em que
ocorre a interação preliminar entre agentes
potenciais, hospedeiro e ambiente.

II. Leavell & Clark consideram a interação
estímulo-hospedeiro, patogênese precoce,
doença precoce discernível e doença
avançada como estágios do período
patogênico.

III. Subclínica, prodrômica e clínica são
consideradas etapas do período pré-
patogênico.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

(Leavell e Clark,
1976)
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40. Os Sistemas de Informação são importantes,
pois permitem a captação, processamento, e
difusão de dados. Dentre os Sistemas de
Informação em Saúde, o SIM, SINASC e SINAN
são exemplos de banco de dados que reúnem,
respectivamente, informações relacionadas a:

A) prevenção da malár ia , ind icadores
socioeconômicos e normas de auditoria.

B) incidências de morbidade, assistência à saúde
da criança e assistência ao neonato.

C) aquisição de medicamentos, cobertura vacinal
e informações ambulatoriais.

D) acompanhamento materno, condições de
saneamento básico e investimentos em saúde.

E) ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos
vivos e notificação de doenças.

42. A fórmula utilizada em exames radiológicos
convencionais, na qual se multiplica por dois a
espessura da região anatômica a ser radiografada
no trajeto do raio central, expressa em centímetro
e soma-se a constante do aparelho de raios X para
a incidência (região anatômica) a ser realizada,
visa obter qual fator de exposição radiográfica?

A) Miliampere (mA).
B) Miliampere/segundo (mAs).
C) Quilovolt (kV).
D) Tempo (s).
E) Distância (d).

41. A identificação deverá ser impressa e legível
na radiografia, sem superpor estruturas
importantes do exame radiográfico, devendo
constar, no mínimo, de quais dados?

A) Nome ou logotipo da instituição onde foi
realizado o exame, data da realização do
exame, iniciais do paciente e número de
registro do exame no Serviço de Radiologia.

B) Nome completo do paciente, número de
incidências realizadas, técnica utilizada, data
da realização do exame.

C) Iniciais do paciente, data da realização do
exame, número das incidências realizadas e
dose de radiação utilizada.

D) Nome completo do paciente, data de
nascimento, data da realização do exame,
número de identificação do técnico e número
de registro do exame no Serviço de Radiologia.

E) Iniciais do paciente, número de incidências
realizadas com kV e mAs usados em cada
incidência e dose total de radiação e número
de identificação do técnico.

43. No estudo radiográfico convencional do crânio,
como é denominada a incidência complementar
que evidencia o osso occipital, a base do crânio, o
dorso da sela turca, os côndilos mandibulares e os
arcos zigomáticos?

A) AP (Anteroposterior).
B) PA(Posteroanterior).
C) Perfil.
D) Reverchon.
E) Hirtz.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

44. Qual é a indicação e como é denominada a
incidência complementar no estudo radiográfico
do braço, na qual o paciente deve estar em
posição ortostática, em perfil, com o membro
superior do lado a ser radiografado estendido ao
lado do corpo e o braço em contato com o
vertical, tendo o membro superior do lado oposto
posicionado sobre a cabeça, devendo o braço em
estudo estar alinhado com a linha central do
vertical?

A) Lesão no epicôndilo lateral do úmero/perfil
interno.

B) Tumor ósseo/perfil médio-lateral.
C) Fratura do colo umeral/transtorácica.
D) Osteoartrose/anteroposterior neutro.
E) Osteomielite/tangencial.

bucky

bucky
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45. Na tomografia computadorizada, a formação
das imagens ocorre mediante os mesmos
princípios físicos que fundamentam a radiologia
convencional, sendo que os tecidos com
diferentes composições absorvem a radiação X de
maneira diferente. O paciente, por meio de um
tomógrafo, é submetido à exposição de raios X
compostos sob diversos ângulos e, assim, são
obtidas imagens de cortes reconstruídos a partir
de um sistema de computação integrado. Neste
método diagnóstico, o tubo de raios X gira quantos
graus em torno da região do corpo a ser estudada?

A) 45º
B) 90º
C) 180º
D) 270º
E) 360º

46. Nos parâmetros de avaliação técnica da
incidência em médio-lateral oblíqua na
mamografia, qual estrutura anatômica deve estar
presente cruzando obliquamente a metade
superior do filme?

A) Mamilo.
B) Músculo peitoral.
C) Prega inframamária.
D) Esterno.
E) Ducto mamário principal.

47. O estudo contrastado para pesquisa de refluxo
gastroesofagiano é feito através de radioscopia
com intensificador de imagens e monitor, com o
estômago cheio de meio de contraste (sulfato de
bário). Devem ser feitas diversas manobras para
demonstrar o refluxo, tendo como objetivo:

A) melhorar a qualidade radiográfica do exame.
B) reduzir o tempo de radioscopia.
C) dar mais conforto para o paciente.
D) aumentar a pressão intra-abdominal.
E) aumentar a dose de radiação.

48. Como se denomina o estudo radiológico
contrastado das glândulas salivares maiores e
quais são as principais indicações para sua
realização?

A) Ductografia/Tumores benignos e malignos.
B) Sialografia/Microlitíase e estenose ductal.
C) Pielocistografia/Infecção e tumores.
D) Dacriocistografia/Trauma e infecção.
E) Deg lu togra f ia /Fra turas e anomal ias

congênitas.

49. Qual das condições listadas abaixo, constitui
uma contraindicação para a realização de uma
histerossalpingografia?

A) Infertilidade.
B) Sinéquia uterina.
C) Cisto ovariano.
D) Mioma intramural.
E) Sangramento uterino abundante.

50. A imagem radiográfica digital é obtida pela
conversão do feixe de radiação em sinais
elétricos. Esta conversão pode ser feita por
detectores acoplados em aparelhos de raios X
digitais ou pelo escaneamento de um écran de
fósforo de armazenamento, utilizado com
aparelhos convencionais. Como é denominado o
protocolo padrão de comunicação da imagem
digital?

A) PACS.
B) RIS.
C) HIS.
D) DICOM 3.0.
E) CR.

51. De acordo com a Portaria n° 453/98 do
Ministério da Saúde, a lâmpada de segurança da
câmara escura deve estar posicionada a qual
distância mínima do local de manipulação?

A) 0,5m.
B) 1,0m.
C) 1,2m.
D) 1,8m.
E) 2,0m.
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55. Paciente proveniente do Serviço de
Emergência apresentando hemoptise, sendo
solicitado pelo médico assistente a realização de
uma tomografia computadorizada do tórax para
avaliar possibilidade de bronquiectasias ou lesões
parenquimatosas suspeitas de tuberculose em
atividade. Na execução deste exame, devem-se
obter imagens:

A) com expiração.
B) com contraste oral.
C) com técnica de alta resolução.
D) em decúbito ventral.
E) com reconstruções tridimensionais.

56. Nos exames de tomografia computadorizada
do abdome e da pelve, em relação à administração
de meio de contraste iodado por via oral, pode-se
observar que sua alta concentração produz
artefatos que comprometem a qualidade da
imagem obtida. É portanto recomendável o uso de
contraste iodado diluído para opacificação do
estômago e das alças intestinais, devendo-se usar
qual volume de contraste iodado para cada
um (1) litro de água?

A) 05ml
B) 10ml
C) 20ml
D) 50ml
E) 100ml

52. De acordo com a Portaria n° 453/98 do
Ministério da Saúde, equipamentos móveis com
potência inferior a 4kW e instalados como fixos, só
podem ser usados para exames de:

A) extremidades.
B) tórax.
C) abdome em crianças.
D) seios da face.
E) coluna vertebral.

57. Em neonatos e lactentes, a obstrução
intestinal é causada, principalmente, por defeitos
congênitos como a intussuscepção, que
corresponde a uma obstrução mecânica causada
pela:

A) torção do intestino sobre o próprio eixo.
B) perda dos movimentos contráteis da parede

intestinal.
C) presença de gás produzido pelas bactérias

dentro da parede intestinal.
D) alteração do conteúdo intestinal (mecônio),

que é espesso e produz um bloqueio.
E) projeção de uma alça intestinal dentro de outra.

53. Como é denominada a grandeza operacional
para verificar a conformidade com os limites de
dose em monitoração individual externa?

A) MAs.
B) KV.
C) Hp(d).
D) KW.
E) kVp.

54. A navegação virtual é um método cada vez
mais disponível nos equipamentos de tomografia
computadorizada para pós-processamento e
reconstruções nas estações de trabalho, servindo
para estudo vascular e para avaliação de:

A) coluna vertebral, crânio e face.
B) brônquios, traqueia e intestino.
C) esterno, úmero e fêmur.
D) fígado, baço e pâncreas.
E) rins, adrenais e retroperitôneo.

58. Criança apresentando, numa urografia
excretora, o achado de rins mal rodados, voltados
anteriormente, com os dois rins unidos na pelve
inferior e os ureteres se inserindo na face anterior,
em vez de se inserirem normalmente na face
medial. Deve-se fazer o diagnóstico de:

A) pielonefrite aguda.
B) hidronefrose.
C) tumor renal.
D) rim em ferradura.
E) refluxo vesicoureteral.
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60. De acordo com Biasoli Jr., na avaliação de
paciente com escoliose, além da incidência em
anteroposterior (AP) em ortostática, pode-se usar
como estudo complementar a incidência
anteroposterior dinâmica (com inclinação lateral
direita e esquerda), que serve para avaliar os tipos
de curvatura e que também é conhecida como
teste de:

A) Abel.
B) Fergunson.
C) Haas.
D) Towne.
E) Waldron.

63. O septo nasal ósseo, que pode ser
demonstrado radiograficamente, é formado por
dois ossos que são:

A) maxilar e esfenoide.
B) frontal e maxilar.
C) etmoide e vômer.
D) zigomático e frontal.
E) occipital e parietal.

59. De acordo com Bortranger, em relação às
posições do corpo humano em radiologia, a
posição de decúbito na qual a cabeça do paciente
fica em um nível mais baixo do que os seus pés,
denomina-se:

A) Fowler.
B) Sims.
C) Trendelenburg.
D) Litotomia.
E) Laurell.

64. No estudo radiológico convencional do
abdome, a incidência em perfil em decúbito dorsal
com raios horizontais serve para avaliar a
presença de:

A) calcificações em topografia do aparelho
urinário, pâncreas e vesícula biliar.

B) volvo de sigmoide.
C) líquido livre nas cavidades abdominal e

pélvica.
D) níveis líquidos em alças intestinais.
E) pneumonia na base pulmonar.

65. Segundo Biasoli Jr, em relação aos planos e
linhas da cavidade abdominal, o plano
transpilórico (ou de Addison) corresponde a um
plano transversal situado na topografia da borda
superior de qual vértebra lombar?

A) L1.
B) L2.
C) L3.
D) L4.
E) L5.

61. A articulação esferóidea é um tipo de
articulação sinovial multiaxial, que se move em
vários eixos e planos, permitindo movimentos de
flexão, extensão, abdução, adução, circundação,
rotação medial e lateral. Como exemplo deste tipo
pode-se citar qual articulação?

A) Acromioclavicular.
B) Joelho.
C) C1-C2.
D) Metacarpofalângica.
E) Quadril.

62. Paciente queixando-se de perda da audição à
esquerda, tonteira e perda do equilíbrio. No estudo
radiológico convencional das mastoides,
evidencia-se expansão e assimetria do CAI (canal
acústico interno) afetado, o que sugere o
diagnóstico de:

A) colesteatoma.
B) neuroma do acústico.
C) mastoidite.
D) otosclerose.
E) pólipo.




