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Prefeitura Municipal de Quitandinha 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
 

 

 

 

  
Leia o texto “Escrever, Humildade, Técnica”, de 

Clarice Lispector, e responda à questão. 

 

Essa incapacidade de atingir, de 

entender, é que faz com que eu, por instinto de... 

de quê? procure um modo de falar que me leve 

mais depressa ao entendimento. Esse modo, esse 

"estilo" (!), já foi chamado de várias coisas, mas 

não do que realmente e apenas é: uma procura 

humilde. Nunca tive um só problema de expressão, 

meu problema é muito mais grave: é o de 

concepção. Quando falo em "humildade" refiro-me 

à humildade no sentido cristão (como ideal a poder 

ser alcançado ou não); refiro-me à humildade que 

vem da plena consciência de se ser realmente 

incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. 

Virgem Maria, até eu mesma me assustei com 

minha falta de pudor; mas é que não é. Humildade 

com técnica é o seguinte: só se aproximando com 

humildade da coisa é que ela não escapa 

totalmente. Descobri este tipo de humildade, o que 

não deixa de ser uma forma engraçada de orgulho. 

Orgulho não é pecado, pelo menos não grave: 

orgulho é coisa infantil em que se cai como se cai 

em gulodice. Só que orgulho tem a enorme 

desvantagem de ser um erro grave, com todo o 

atraso que erro dá à vida, faz perder muito tempo. 
 (Texto extraído do livro "A Descoberta do Mundo", Ed. Rocco-RJ, 1999) 

 

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

(A)  A autora, ao procurar um modo de falar mais 

direto ao leitor, esbarrou na gulodice, que é 

uma forma de orgulho infantil;  

(B) A autora considera o orgulho o maior pecado 

humano, pois se afasta da humildade pregada 

pela Virgem Maria; 

(C) Toda e qualquer humildade é, segundo a 

autora, uma forma disfarçada de orgulho; 

(D) O que muitos consideram estilo, para a autora é 

apenas uma procura humilde de um modo de 

falar que me leve mais depressa ao 

entendimento; 

(E) A humildade cristã, em seu sentido ideal, é 

sempre possível, exceto para aqueles que agem 

na vida sem consciência e sem pudor.    

 

 

 

02. Quanto aos processos de formação das palavras, 

tem-se que o vocábulo "girassol" é formado por: 

(A) hibridismo; 

(B) composição por justaposição; 

(C) derivação regressiva; 

(D) parassíntese; 

(E) derivação imprópria. 

 

03. Assinale a opção que apresenta uso correto do 

porquê:  

(A) Por quê a solução isotônica deve ser ingerida 

com cautela? 

(B) As atuações de Zico são o porquê de meu amor 

pelo Flamengo. 

(C) Compraste um carro roubado por que? 

(D) Subo saudoso a Rua do Ouvidor, caminho 

porque passei na infância.  

(E) Dei o tiro em legítima defesa. Matei porquê iria 

morrer!   

 

04. Quanto à acentuação, pode-se afirmar que o 

vocábulo rainha: 

(A) recebe acento por ser proparoxítona; 

(B) recebe acento por ser oxítona terminada em "a"; 

(C) apresenta hiato, mas não é acentuado dada a 

ocorrência do dígrafo "nh", fator inibitório da 

acentuação;  

(D) recebe acento por ser hiato que apresenta o "i" 

tônico isolado na sílaba;  

(E) não recebe acento por ser paroxítona terminada 

em "a".  

 

05. O acento grave (denotativo da crase) está correta-

mente empregado apenas na opção: 

(A) Neymar bate na bola à Pelé nas cobranças de 

penalidade máxima.  

(B) Tome o elixir gota à gota, pelos próximos dez 

dias.  

(C) Meus cumprimentos à você por mais um 

belíssimo trabalho concluído. 

(D) Aqui, aprende-se à amar a verdade. 

(E) O professor perguntou à Arthur: por que 

deixaste de fazer a tarefa, Arthur?    

 

06. Leia os versos de Jorge de Lima:  

“(…) foguetes, bombas, chuvinhas, chios, 

chuveiros, chiando, chiando, chovendo, chuvas de 

fogo, chá - Bum?”  

O vocábulo destacado, em face das classes 

gramaticais das palavras e de sua ocorrência no 

texto, deve ser classificado como:  

(A) preposição; 

(B) substantivo; 

(C) interjeição; 

(D) onomatopeia; 

(E) adjetivo. 

 

 

 

PORTUGUÊS 
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07. A única oração que apresenta palavra destacada 

INCORRETA quanto à ortografia está contida em:  

(A) O coração é formado por átrios e ventrículos. 

(B) Muitos cristãos hoje em dia não sabem que se 

tornaram heréticos por estar seguindo os 

pecados de Jeroboão. 

(C) Conversível diz-se de moeda que pode ser 

livremente trocada por outras moedas ou por 

outros valores.  

(D) A tetraplegia ou quadriplegia é quando uma 

paralisia afeta todas as quatro extremidades, 

superiores e inferiores, juntamente à musculatura 

do tronco. 

(E) Existe um versícolo bíblico que diz: “todas as 

coisas me são lícitas, mas nem todas me 

convêm".  

 

08. Assinale a opção que apresenta período no qual o 

pronome oblíquo átono sublinhado está correta-

mente empregado:  

(A) Jamais julgou-se superior aos outros.   

(B) Eu chamarei-te quando as vagas forem 

desocupadas. Antes, não.  

(C) Não me venha com desculpas. 

(D) Me alegra ter você aqui!  

(E) Importante que tenha-se em mente isto: a Pátria 

é nosso maior tesouro! 

 

09. Com base nas normas gramaticais que disciplinam a 

prosódia, analise as assertivas e assinale a opção 

INCORRETA:  

(A) Pudico (aquele que tem pudor): palavra 

paroxítona com ênfase tônica na sílaba "di"; 

(B) Recorde é palavra que deve ser pronunciada 

como paroxítona: "recórde"; 

(C) Rubrica: palavra proparoxítona. Ênfase tônica 

na sílaba "ru", pronúncia: "rúbrica"; 

(D) Ruim: palavra oxítona. Pronúncia: "ruím"; 

(E) Tóxico: pronuncia-se com o som de "cs", ou 

seja: "tócsico". 

 

10. Tomando-se como parâmetro as regras de regência 

verbal consignadas na NGB (Norma Gramatical 

Brasileira), tem-se como assertiva INCORRETA:   

(A) no sentido de servir, empregamos o verbo 

"atender" como transitivo direto; 

(B) no sentido de fazer carinho, empregamos o 

verbo "agradar" como transitivo direto; 

(C) no sentido de contentar, satisfazer, empregamos o 

verbo “agradar” como transitivo indireto (exige-

se objeto indireto com a preposição a); 

(D) no sentido de respirar, sorver (perfume, ar), 

empregamos o verbo "aspirar" como transitivo 

direto; 

(E) no sentido de ver, empregamos o verbo 

"assistir" como transitivo indireto (exige-se 

objeto indireto com a preposição a). 

 
 

 
 
 

11. Sendo 3 2p(x) x 4x 5x 2    e 2q(x) x 3x 6   , 

o valor de 
p( 2)

q(3)


 é: 

      (A) 
2

3
  

     (B) 
2

3
 

     (C) 
5

6
  

     (D) 6  

     (E) 6  
 

12. Uma loja possui x peças em seu estoque e pretende 

vender cada peça por (x + 12) reais. Se o proprietário 

pretende atingir uma receita de R$ 1.120,00 com a 

venda das x peças, pode–se afirmar que cada peça será 

vendida por: 

(A) R$ 28,00; 

(B) R$ 34,00; 

(C) R$ 40,00; 

(D) R$ 46,00; 

(E) R$ 52,00. 
 

13. Triplicando-se o raio de uma circunferência a área é 

multiplicada por: 

(A) 9π; 

(B) 3π; 

(C) 9; 

(D) 3; 

(E) 3/π. 
 

14. O valor da expressão 

2

2

2

2
2

3

1
5.

4



 
 

 

 
 
 

 é: 

      (A) 
28

5
  

      (B) 
15

16
  

     (C) 
8

5
  

     (D) 10  

     (E) 20  
 

15. Sabendo-se que x 15   e y 8 , então a expressão 
2 23x y 6xy

4x 8y




 é igual a: 

(A) 90  

(B) 134  

(C) 235  

(D) 358  

(E) 427  

 

MATEMÁTICA 
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16. Acerca da recente História da República Federativa 

do Brasil, tem-se como assertiva INCORRETA:  

(A) Com a morte de Tancredo Neves, o vice-

presidente eleito, José Sarney, assumiu a 

presidência do Brasil. José Sarney governou o 

Brasil espelhado na imagem de Tancredo 

Neves. O ministério foi composto pelos 

mesmos ministros escolhidos por Tancredo. 

(B) A Constituição de 1988 é a mais democrática 

que o Brasil já teve. 

(C) Com a renúncia de Fernando Collor, Fernando 

Henrique Cardoso assumiu a Presidência da 

República. 

(D) Buscando uma solução para a crise econômica, 

em Fevereiro de 1986, o Governo Sarney 

lançou um plano de estabilização econômica, o 

Plano Cruzado. 

(E) Pedro Collor, irmão do presidente Fernando 

Collor, denunciou um esquema de corrupção que 

tinha como principal figura Paulo César Farias, 

tesoureiro da campanha política de Collor. 
 

17. O segundo turno das eleições presidenciais da 

França, em 6 de maio de 2012, reuniu como 

candidatos o então presidente, Nicolas Sarkozy, e 

seu opositor:   

(A) François Hollande;  

(B) Dominique Strauss-Kahn; 

(C) Julien Dray; 

(D) Pierre Moscovici; 

(E) Manuel Valls.  
 

18. Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu, por oito votos a dois, que não pode 

ser considerado crime:  

(A) o uso medicinal da maconha; 

(B) o homicídio passional; 

(C) a emissão de cheque pré-datado, ainda que sem 

provisão de fundos; 

(D) a compra de votos durante os processos 

eleitorais; 

(E) o aborto de fetos com má-formação do cérebro 

(anencefalia).  
 

19. “O Brasil perdeu em março de 2012 dois de seus 

maiores expoentes nas artes e no humor. Um deles 

criou mais de duzentas personagens, dentre as 

quais podem ser citadas: Pantaleão e Coalhada; 

outro foi desenhista, jornalista, tradutor, 

dramaturgo e escritor.”  

O enunciado se refere, respectivamente, a:  

(A) Jô Soares e Fernando Sabino; 

(B) Renato Aragão e Luís Fernando Veríssimo; 

(C) Ronald Golias e Moacyr Scliar; 

(D) Chico Anysio e Millôr Fernandes; 

(E) Moacir Franco e Rubem Braga. 

 

 

20. O Estado do Paraná faz fronteira com quais países?  

(A) Paraguai e Uruguai; 

(B) Argentina e Paraguai; 

(C) Argentina e Uruguai; 

(D) Argentina e Bolívia; 

(E) Chile e Uruguai.  

 
 
 
 
 

21. É possível acessar o Menu Iniciar do Windows pelo 

teclado, caso este possua a tecla Win (aquela com o 

símbolo , mas é possível fazê-lo por meio de 

uma combinação de teclas formada por:  

(A) CTRL + ALT + DEL;  

(B) CTRL + ESC; 

(C) ALT + TAB;  

(D) SHIFT + F3; 

(E) CTRL + SHIFT. 
 

22. O sistema desenvolvido com o objetivo de auxiliar 

no controle e acompanhamento de tarefas, tais 

como controle e folha de pagamento em empresas, 

é denominado: 

(A) Operacional: 

(B) Internet Explorer; 

(C) de Informação; 

(D) Windows Word; 

(E) de correio eletrônico (e-mail). 
 

23. No Word, para mover o cursor usando o teclado, há 

várias teclas e combinações de teclas que trazem 

este resultado:  

I. HOME - Posiciona o cursor no início da linha 

atual (ou seja, da linha onde o cursor já se 

encontra).  

II. END - Posiciona o cursor no final do texto (ou 

seja, depois de tudo o que foi digitado).  

III. PAGE UP - Rola a página para cima. Posiciona 

o cursor no início da página que estiver acima 

da posição atual do cursor. 

IV. PAGE DOWN - Rola a página para baixo. 

Posiciona o cursor no início da página que 

estiver abaixo da posição atual do cursor 

(próxima página).  
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas II, III e IV estão corretas; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas I e III estão corretas; 

(D) apenas IV está incorreta; 

(E) todas estão corretas. 

 

24. Assinale a afirmativa correta: 

(A) Memória Cache é uma memória estática com 

baixo custo e baixa velocidade; 

(B) Memória RAM é um tipo de memória que 

mesmo que o computador seja desligado, 

armazena as informações; 

CONHECIMENTOS GERAIS 

INFORMÁTICA 
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(C) DRIVER é o dispositivo onde todos os 

programas se encontram magneticamente; 

(D) A memória ROM é onde se encontram 

gravados os três programas básicos do micro: 

BIOS, POST e SETUP; 

(E) Scandisk gerencia os arquivos no ambiente 

Microsoft Windows, copiando, movendo e 

apagando arquivos. 

 

25. Abaixo estão alguns dos comandos do Excel e suas 

finalidades, relacione-os com suas definições: 

(1)  Autosoma; 

(2)  Estilo de Moeda; 

(3)  Aumentar / Diminuir casas decimais; 

(4)  Colar Função; 

(5)  Estilo de Porcentagem. 

 

(   ) Realiza um auxílio à construção de funções. 

(   ) Soma automaticamente os valores contidos em 

determinadas células. 

(   ) Formata a célula para que qualquer número 

escrito nela tenha o formato da moeda corrente 

no país. 

(   ) Formata a célula para que qualquer número 

escrito nela tenha o formato de Percentual. 

(   ) Aumenta ou diminui as casas decimais de um 

determinado número. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) 4, 1, 2, 5, 3; 

(B) 3, 1, 2, 4, 5; 

(C) 4, 3, 2, 5, 1; 

(D) 5, 1, 2, 3, 4; 

(E) 2, 1, 5, 3, 4. 

 
 

 

 

26. Lei nº 8080 - Capítulo III (Da Organização, da 

Direção e da Gestão). A articulação das políticas e 

programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrange várias atividades: 

I. Alimentação e nutrição. 

II. Saneamento e meio ambiente. 

III. Vigilância sanitária e fármaco-epidemiologia. 

IV. Recursos humanos. 

V. Ciência e tecnologia. 

VI. Saúde do trabalhador. 

 

      Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e V estão corretas; 

(B) apenas I, III e VI estão corretas; 

(C) apenas II, IV e V estão corretas; 

(D) apenas III, IV e VI estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

27. Sobre a portaria nº 453, de 1º de junho de 1998, do 

Ministério da Saúde: Atendendo à política nacional 

de proteção à saúde, o presente Regulamento tem 

por objetivos no campo de aplicação: 

I. Baixar diretrizes para a proteção da população 

dos possíveis efeitos indevidos inerentes à 

utilização dos Raios-X diagnósticos, visando 

minimizar os riscos e maximizar os benefícios 

desta prática. 

II. A produção e comercialização de equipamentos 

de Raios-X diagnósticos, componentes e 

acessórios. 

III. A prestação de serviços que implicam na 

utilização dos Raios-X diagnósticos para fins 

médicos e odontológicos. 

IV. Estabelecer parâmetros e regulamentar ações 

para o controle das exposições médicas, das 

exposições ocupacionais e das exposições do 

público, decorrentes das práticas com Raios-X 

diagnósticos. 

V. Estabelecer requisitos para o licenciamento e a 

fiscalização dos serviços que realizam procedi-

mentos radiológicos médicos e odontológicos. 

VI. A prestação de serviços que implicam na 

utilização Raios-X diagnósticos para fins 

médicos e odontológicos. 

VII. A utilização dos Raios-X diagnósticos nas 

atividades de pesquisa biomédica e de ensino. 
 

      São corretas apenas: 

(A) I, II e V; 

(B) I, II e VII; 

(C) I, IV e V; 

(D) II, III e VI; 

(E) III, VI e VII. 
 

28. Qual o nome da incidência radiológica que 

representa o estudo das projeções oblíquas da 

mandíbula? 

(A) Incidência de Caldwell. 

(B) Incidência de Chaussé II. 

(C) Incidência de Breton. 

(D) Incidência de Bellot. 

(E) Incidência de Towne. 
 

29. As estruturas anatômicas responsáveis pela 

hematopoiese são:  

(A) Baço e pâncreas; 

(B) Baço e medula vermelha; 

(C) Medula amarela e baço; 

(D) Medula vermelha e medula amarela; 

(E) Coração e baço. 
 

30. O côndilo da mandíbula é visto em perfil na 

seguinte incidência: 

(A) Hirtz; 

(B) Waters; 

(C) Stecher; 

(D) Schuller; 

(E) Stenvers. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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31. A temperatura elevada do revelador provoca que 

efeito sobre o filme? 

(A) Perda do contraste e elevado nível do fog. 

(B) Ganho no processamento e maior contraste. 

(C) Redução do tamanho físico e mudança de pH. 

(D) Aumento de sensibilidade e baixo nível de fog. 

(E) Aumento de densidade óptica e redução da 

sensibilidade. 

 

32. Em uma fratura do processo coracoide e do 

olecrano, os ossos que devem ser radiografados, 

respectivamente, são: 

(A) Rádio e úmero;  

(B) Escápula e úmero; 

(C) Rádio e temporal; 

(D) Ulna e rádio; 

(E) Escápula e ulna. 

 

33. Uma radiografia superexposta pode ainda ser 

aproveitada se for: 

(A) processada manualmente diluindo-se em água o 

revelador, aumentando-se a temperatura deste e 

revelando-se em um tempo normal; 

(B) mantido o revelador com a diluição normal, 

diminuindo-se a temperatura e aumentando-se 

o tempo de revelação; 

(C) mantido o revelador em condições normais de 

revelação (sem diluição e sob temperatura 

ideal), revelando-se o filme alterado, ora 

mergulhado o filme no revelador, ora no 

fixador, visando a um melhor controle na 

velocidade da revelação;  

(D) mantido o revelador com a sua diluição e 

temperatura normais e diminuindo-se o tempo 

de revelação;  

(E) mantido o processamento do item sendo que a 

diluição deve ser feita com pequenas doses de 

fixador de modo que o revelador fique menos 

ativo. 

 

34. Assinale a alternativa correta a respeito dos efeitos 

biológicos causados pela radiação. 

(A) Efeito que pode ser observado pouco tempo 

após o organismo ser submetido a altas doses 

de radiação por um curto período, são 

denominados efeitos somáticos tardios. 

(B) O efeito biológico determinístico é caracterizado 

por não apresentar um limiar de dose. 

(C) O objetivo da radioproteção é prevenir o efeito 

determinístico e bloquear os efeitos 

estocásticos. 

(D) No efeito somático o dano provocado na célula 

é transmitido aos seus descendentes. 

(E) Os efeitos biológicos classificados pelo tempo 

de manifestação são: Estocásticos e Genéticos. 

 

 

 

35. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. O 

aumento do véu de base, em uma radiografia, é 

observado por meio da falta de contraste, ou seja, as 

partes brancas do filme ficam acinzentadas. 

Podendo ocorrer quando: 

(   ) A temperatura da solução química do revelador 

está alta.  

(   ) A solução química do revelador está diluída. 

(   ) Ocorre diminuição do tempo de revelação no 

processamento manual. 

(   ) A solução química do revelador está contaminada. 

(   ) Ocorre exposição do filme à radiação. 

(   ) A iluminação de segurança é adequada. 

 

      Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, F, V, V, F; 

(B) V, F, V, V, F, F;  

(C) F, V, V, F, F, V; 

(D) F, V, F, V, F, V; 

(E) V, F, F, V, F, V. 

 

36. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, em 

relação à inspiração: 
(   ) O ar entra nos pulmões, fazendo aumentar o 

volume da caixa torácica. 

(   ) O diafragma e os músculos intercostais 

contraem-se. 

(   ) O volume da caixa torácica diminui. 

(   ) A pressão intrapulmonar aumenta à medida que 

a caixa torácica aumenta de volume. 

(   ) A diminuição da pressão intrapulmonar obriga 

o ar a entrar para os pulmões. 

(   ) O aumento de volume da caixa torácica leva a 

um aumento da pressão intrapulmonar. 

 

      Assinale a sequência correta:  

(A) F, F, F, F, V, F; 

(B) V, F, F, V, F, F; 

(C) F, F, V, V, V, F; 

(D) V, V, F, F, V, F; 

(E) F, V, F, F, V, F. 

 

37. Assinale a alternativa correta, com relação à geração 

dos Raios-X:  

(A) Os Raios-X são criados, aproveitando-se a 

energia dos prótons e convertendo-a em fótons, 

dentro do tubo de Raios-X. 

(B) Os Raios-X são criados, aproveitando-se a 

energia de elétrons e convertendo-a em fótons, 

dentro do tubo de Raios-X. 

(C) Os Raios-X são criados, aproveitando-se a 

energia dos elétrons e convertendo-a em 

fótons, fora do tubo de Raios-X. 

(D) Os Raios-X são criados, aproveitando-se a 

energia dos nêutrons e convertendo-a em 

fótons, dentro do tubo de Raios-X. 

(E) Os Raios-X são criados, aproveitando-se a 

energia do átomo e convertendo-a em fótons, 

dentro do tubo de Raios-X. 
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38. Quando a indicação do exame for perfuração 

víscera oca, obstrução, infecção, massa intra-

abdominal, pós e pré operatório de cirurgia 

abdominal, as incidências devem ser:  

(A) PA e Perfil de tórax; 

(B) AP e Perfil de abdome; 

(C) Decúbito lateral e AP de abdome; 

(D) AP de abdome em decúbito, AP de abdome em 

ortostática e PA de tórax; 

(E) PA de tórax e Perfil de abdome. 

 

39. A alternativa que indica a posição correta para uma 

radiografia do pé e dedos do pé de AP, é:  

(A) a perna do paciente deve estar dobrada de 

modo que o pé encoste perfeitamente no 

chassi; 

(B) o calcanhar do paciente deve estar posicionado 

sobre o chassi e o pé na posição vertical; 

(C) o pé deve estar virado para fora, encostando no 

chassi; 

(D) o calcanhar do paciente deve estar encostado 

no chassi e o pé no ângulo de 60º para fora; 

(E) o calcanhar do paciente deve estar posicionado 

sobre o chassi, e o pé no ângulo de 15º 

internamente. 

 

40. Segundo o código de ética, das responsabilidades 

profissionais, o tecnólogo, técnico e auxiliar em 

radiologia devem: 

I. Preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e 

a dignidade da profissão, zelando pelo seu 

caráter de essencialidade e indispensabilidade, 

pela sua reputação pessoal e profissional. 

II. Reconhecer as possibilidades e limitações no 

desempenho de suas funções profissionais e só 

executar técnicas radiológicas, radioterápicas, 

nuclear e industrial, mediante requisição ou 

solicitação do especialista. 

III. Assumir civil e penalmente responsabilidades por 

atos profissionais danosos ao cliente/paciente a 

que tenha dado causa por imperícia, imprudência, 

negligência ou omissão. 

IV. Assumir sempre a responsabilidade profissional 

de seus atos, não deixando de atribuir, 

injustamente, seus insucessos a terceiros ou a 

circunstâncias ocasionais, devendo primar pela 

boa qualidade do seu trabalho. 

 

      Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I e II estão corretas; 

(B) apenas I e IV estão corretas; 

(C) apenas I, II e III estão corretas; 

(D) apenas II, III e IV estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

 

 




