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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ARTE DE AMAR 

 

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 

Não noutra alma. 

Só em Deus - ou fora do mundo. 

As almas são incomunicáveis. 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 

Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

 

01. „Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.‟ 

O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para: 

 

A. Isolar o aposto. 

B. Isolar o vocativo. 

C. Separar uma oração condicional da principal. 

D. Separar orações aditivas numa enumeração. 

E. Introduzir uma negação. 

 

02. „Porque os corpos se entendem, mas as almas não.‟ O que a 

conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior? 

 

A. Alternância 

B. Concessão 

C. Adição 

D.  Contraste 

E. Conclusão 

 

03. De acordo com o que se lê no texto, qual a intenção do eu 

lírico ao intitular o poema de „Arte de Amar‟? 

 

A. Provar que o amor só é expresso artisticamente. 

B. Usar a poesia como destruidora de conceitos antigos. 

C. Mostrar sua ideia do que é o amor, de como ele 

acontece. 

D. Analisar uma história de amor própria, sem se 

delongar sobre a visão geral do sentimento. 

E. Pregar sua religião. 

 

04. O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no 

amor. Para ele, a alma: 

 

A. Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 

B. É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no 

amor. 

C. É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos 

podem unir-se para sempre. 

D. Por ser divina, é quem deve determinar as regras do 

amor. 

E. Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Onde está o humor da frase? 

 

A. Na falta de compreensão do garoto em entender os 

limites de um ser irracional, mesmo na ficção. 

B. Na originalidade do autor em colocar um animal para 

responder à pergunta. 

C. No garoto que simplesmente ignora um conceito 

bastante comum na escola. 

D. Na confusão que há entre a sílaba „pro‟ e a palavra 

„pró‟, que significa „em defesa de‟. 

E. No desconhecimento do garoto do conceito formal de 

„pronomes‟ e a confusão que o amigo faz com suas 

variantes linguísticas. 

06. O emprego do advérbio „talvez‟ no último quadrinho 

indica: 

 

A. Dúvida 

B. Negação 

C. Protesto 

D. Lugar 

E. Classificação 

 

Ver a história ser feita é sempre um privilégio, em qualquer 

setor, e no esporte não é diferente. Todas as Olimpíadas têm 

suas lendas e feitos heroicos, e em Londres três nomes devem 

ser acompanhados mais de perto do que quaisquer outros: 

Michael Phelps, da natação, pode se tornar o maior recordista 

de medalhas de todos os Jogos; Usain Bolt pode quebrar mais 

três recordes mundiais e virar o maior velocista de todos os 

tempos; e Yelena Isinbayeva pode se sagrar tricampeã de salto 

com vara e bater o recorde mundial pela 18ª vez.  

 

07. Por que a notícia afirma que pode-se „ver a história ser 

feita‟ nas Olimpíadas? 

 

A. Porque só as Olimpíadas, a cada 4 anos, têm seu 

período sempre marcado por feitos históricos e, 

assisti-las, é vê-los na certa. 

B. Porque os recordes mundiais ficam sempre reservados 

para essa época e não para outra. 

C. Porque geralmente são feitos estudos de aproximação 

e no mais recente ficou claro que a história mudará seu 

curso depois das Olimpíadas de Londres. 

D. Porque os feitos acima não precisarão da distância do 

tempo para saber que devem ficar na lembrança. 

E. Porque devido à crise mundial, o conceito de feito 

histórico tem mudado a cada dia e, na nova concepção, 

o esporte é a fonte mais rica que temos. 
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08. Qual convenção gramatical explica a escrita de „privilégio‟ 

com „G‟? 

 

A. Forma verbal terminada em AR. 

B. Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 

C. Palavra terminada em –égio. 

D. Palavras de origem árabe. 

E. Palavra derivada de outra que já apresenta a letra “g”. 

 

09. Assim como „heroicos‟, não acentuamos o ditongo em: 

 

A. Assembleia 

B. Bau 

C. Paraguai 

D. Saude 

E. Conteiner 

 

10. No texto, o verbo pronominal „sagrar-se‟ é sinônimo de: 

 

A. Abençoar 

B. Ungir 

C. Santificar 

D. Conquistar 

E. Brilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Na tirinha pode-se perceber que predominam os 

sentimentos: 

 

A. De brincadeira e susto 

B. De estranhamento e medo 

C. De ódio e de loucura 

D. De falar e ouvir 

E. De amor e ódio 

 

12. O texto combina imagem e palavra. Por meio de qual 

processo de formação o autor escolheu passar sua mensagem? 

 

A. Enigma 

B. Sons animais  

C. Onomatopeia 

D. Sigla 

E. Prefixação 

 

 

 

Olimpíada de Londres tem uma marca feminina forte. Pela 

primeira vez na história todas as modalidades olímpicas são 

disputadas por mulheres. Além disso, a Arábia Saudita cedeu à 

pressão internacional e mandou duas atletas para o evento, uma 

no atletismo, outra no judô. Os EUA, também de forma inédita, 

chegam com uma delegação com maioria feminina, com 268 

mulheres e 261 homens. 

Mas, se o número de competidoras cresce, as mulheres 

ainda ficam atrás dos homens em dois pontos: os Jogos de 

Londres-2012 vão distribuir 30 medalhas de ouro a menos para 

mulheres  (132 contra 162) e o nível de performance, inalterado 

desde o início da década de 80. 

Segundo estudo publicado por pesquisadores do Instituto 

de Pesquisas Biomédicas e de Epidemiologia do Esporte, da 

França, a diferença média no nível de performances entre 

homens e mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 

1983. O estudo levou em conta resultados até os Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008, de natação, atletismo, ciclismo 

de pista, levantamento de peso e patinação de velocidade. 

Incluiu também análise de recordes mundiais e, no caso de 

natação e atletismo, os 10 melhores resultados ano a ano. 

 

13. Qual regra justifica a acentuação de „judô‟? 

 

A. Acentuam-se os monossílabos terminados em „o‟. 

B. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em „o‟. 

C. Acentuam-se os oxítonos terminados em „o‟. 

D. São acentuadas as sílabas tônicas da 3ª pessoa do 

plural do presente do indicativo dos verbos. 

E. São acentuadas as oxítonas que são precedidas de 

vogais. 

 

14. Segundo o texto: 

 

A. A participação de mulheres bem como o nível de 

performance em relação aos homens permanece 

inalterado desde os anos 80. 

B. Sempre sendo verificados e analisados, os números 

que calculam a participação e o nível de desempenho 

em mulheres, apesar de algumas alterações, não muda 

desde Pequim. 

C. Os países participantes conseguiram colocar mulheres 

em todas as modalidades olímpicas em Londres, o que 

não aconteceu com o nível de desempenho. 

D. As competidoras do sexo feminino pela primeira vez 

estão na disputa em todas as modalidades, embora a 

diferença no nível de desempenho em relação aos 

homens não tenha sido alterado desde os anos 80. 

E. Apesar de tentarem ao máximo conseguir 

superioridade, os homens têm que conviver nessas 

Olimpíadas com mulheres em todas as modalidades. 

Eles continuam vencendo apenas na diferença do nível 

de desempenho. 

 

15. Segundo o texto, as atletas sauditas: 

 

A. Cederam aos apelos e vão participar dos jogos 

olímpicos. 

B. Tiveram o direito de se inscrever nas Olimpíadas, mas 

só duas passaram. 

br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2012  

  

 

NÍVEL MÉDIO – 38 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA  

Página 3 

C. Foram beneficiadas pelos apelos internacionais e os 

jogos contarão com duas delas. 

D. Nunca haviam participado dos jogos Olímpicos antes, 

mas ao apelarem para organismos internacionais, duas 

delas conseguiram ir. 

E. Foram enviadas para as Olimpíadas por organismos 

internacionais. 

 

16. „a Arábia Saudita cedeu à pressão‟. A ocorrência de crase e 

o emprego do acento grave se explicam: 

 

A. Pela exigência de preposição pelo verbo e de artigo 

pelo termo feminino. 

B. Pela exigência de preposição pelo verbo mais uma 

palavra que não aceita artigo. 

C. Pela ocorrência do pronome de tratamento. 

D. Pela ocorrência de nome de lugar. 

E. Pela ausência de pronome possessivo antes do 

complemento verbal. 

 

17. „Os EUA, também de forma inédita, chegam com uma 

delegação com maioria feminina, com 268 mulheres e 261 

homens.‟ Segundo o texto, os Estados Unidos: 

 

A. Nunca tinham levado uma delegação feminina para as 

Olimpíadas. 

B. Já haviam levado uma delegação com maioria 

feminina para as Olimpíadas. 

C. Jamais haviam levado uma delegação feminina maior 

que a masculina para as Olimpíadas. 

D. Algumas vezes levam a delegação feminina em 

número superior à masculina para as Olimpíadas. 

E. Sempre levam uma delegação feminina em maior 

número que a masculina. 

 

18. „a diferença média no nível de performances entre homens e 

mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 1983.‟ 

Em qual sentença abaixo o emprego do número percentual 

NÃO obedeceu às regras de concordância? 

 

A. “30% dos moradores votaram contra a proposta”. 

B. 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários 

mínimos. 

C. 1% dos proprietários rurais, no Brasil, controlam 48% 

do nosso território. 

D. Só 0,3% das empresas está habilitado a exportar. 

E. Os salários devem subir entre 10% e 30% . 

 

19. Em qual das alternativas abaixo NÃO houve erro de 

concordância? 

  

A. A carcaça inchada de um “mutante” encontrada à beira 

do East River, na ilha de Manhattan, está intrigando os 

novaiorquinos. 

B. Com o corpo sem pelo e os dedos vermelho, o animal 

foi apelidado de “monstro de Manhattan”. 

C. O grande focinho em decomposição dar a impressão 

de que o animal está rosnando.  

D. A criatura se tornam ainda mais assustadora por ter 

cinco dedos humanoides em cada uma das patas. 

E. Muitos acreditam que se trata de uma imensa ratazana 

ou de um porco assado – tese defendida pelo 

departamento que cuidam dos parques em Nova York. 

 

20. Qual das alternativas abaixo a regência do nome teve a sua 

regência transcrita com erro? 

 

A. Afinal, você tem orgulho de ser brasileiro?  

B. Nenhuma das redações foi escolhida pelos jurados? 

C. Embora não pareça, ele está bem consciente de tudo. 

D. A professora agiu  favoravelmente  aos alunos. 

E. Quando o resultado das provas foi divulgado, ela 

chorou perante a todos. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 
21. Em um laudo refere-se a uma massa uma opacidade 

razoavelmente circunscrita maior que: 

 

A. 0,7cm 

B. 1,0cm 

C. 1,5 cm 

D. 2,4 cm 

E. 3,0 cm 

 

22. A radiação eletromagnética do raio-X é em torno de: 

 

A. 0,1 - 1 x10 -10 m 

B. 4000 - 7000 x10 -10 m 

C. 0,01 - 0,1 x10 -10 m 

D. 100 - 0,2 x10 -10 m 

E. 10 - 0,01 x10 -10 m 

 

23. Faz parte da composição de um filme radiológico, 

EXCETO: 

 

A. Lâmina de chumbo. 

B. Camada de magnésio. 

C. Parte anterior e posterior do Chassi. 

D. Camada de suporte. 

E. Camada de emulsão. 

 

24. As três variáveis que podem ser ajustadas no painel de 

controle do aparelho de raios X são: 

 

A. Kt, mS, Min 

B. Kv, mA, Min 

C. Kt, mS, Seg 

D. Kt, mA, Seg 

E. Kv, mA, Seg 

 

25. Avental à base de borracha e chumbo, com finalidade de 

radioproteção. 

Esta é a definição de: 

 

A. Avental Fosfórico. 

B. Avental Pumblífero. 

C. Avental Tabelador. 
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D. Avental Chumbado. 

E. Avental Simples. 

 

26. Armação metálica com finalidade de portar o filme 

radiografado na revelação manual e na estufa do secador. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Calgadura 

B. Cone colimador 

C. Colimador 

D. Camada redutora 

E. Catódico 

 

27. É um sinal radiográfico de união retardada de fratura: 

 

A. Artrose simples. 

B. Presença de calo periférico. 

C. Eburneação dos fragmentos. 

D. Falta de uniformidade das margens da fratura. 

E. Falta de movimento entre os fragmentos. 

 

28. São achados radiográficos da artrite infecciosa, EXCETO: 

 

A. Edema. 

B. Osteopenia Peri-articular. 

C. Estreitamento do espaço articular. 

D. Destruição óssea. 

E. Anquilose. 

 

29. Na estrutura do filme radiográfico de face simples a base, 

ou suporte, é o componente que dá sustentação ao material que 

será sensibilizado e armazenará a imagem radiográfica. Possui 

uma espessura em torno de: 

 

A. 20µm 

B. 50µm 

C. 80µm 

D. 120µm 

E. 180µm 

 

30. São operações realizadas na câmara escura, EXCETO: 

 

A. Colocação de filme virgem nos chassis. 

B. Envio dos chassis com filmes para sala de exame. 

C. Recebimento dos chassis com filmes expostos. 

D. Retirada dos filmes expostos dos chassis. 

E. Colocação dos filmes nas colgaduras (suportes para a 

revelação) nos casos de processamento manual ou 

inserção indireto nas processadoras manuais. 

 

31. O processamento químico tem como objetivo transformar a 

imagem latente invisível, formada durante o processamento de 

exposição do filme, em imagem visível de prata metálica, de 

forma que esta imagem seja a mais representativa possível das 

estruturas da região do corpo humano radiografado. O processo 

é composto, basicamente, de cinco etapas para o processo 

manual que inclui, EXCETO: 

 

A. Revelação 

B. Banho revelador 

C. Fixação 

D. Lavagem 

E. Secagem 

 

32. O dispositivo que possui o porta-chassi preso à parede é 

conhecido como: 

 

A. Bucky mural 

B. Bucky horizontal 

C. Bucky vertical 

D. Bucky tripé 

E. Bucky de mesa 

 

33. A legislação vigente no Brasil exige que o dispositivo de 

disparo radiológico seja construído com um botão do tipo: 

 

A. Mono estágio 

B. Dois estágios 

C. Três estágios 

D. Quatro estágios 

E. Nenhuma das anteriores 

 

34. São funções do sistema urinário, EXCETO: 

 

A. Fornecer oxigênio ao sangue e, em última análise, às 

células. 

B. Regular a composição química do sangue. 

C. Eliminar escórias do organismo. 

D. Regular o balanço e o volume hidro eletrolítico. 

E. Manter o equilíbrio ácido-básico do organismo. 

 

35. É tipo de articulação na qual um processo cônico é inserido 

em um encaixe no osso. Essa articulação, que rigorosamente 

falando não ocorre entre os ossos, mas entre as raízes dos 

dentes e os alvéolos da mandíbula e da maxila, é um tipo 

especializado de articulação que permite apenas movimentos 

muito limitados. 

 

A. Sindesmoses 

B. Gonfose 

C. Sínfise 

D. Sincondrose 

E. Articulações Fibrosas 

 

36. Sobre a traqueia é INCORRETO afirmar: 

 

A. Tubo muscular fibroso. 

B. Mede cerca de 2 cm de diâmetro e 11 cm de 

comprimento. 

C. Apresenta cerca de 20 anéis cartilaginosos. 

D. Localiza-se atrás do esôfago. 

E. Estende-se de sua junção com a laringe ao nível da 

sexta vértebra cervical. 

 

37. Para a incidência AP do antebraço o tamanho do filme deve 

ser de: 

 

A. 30 X 35 cm para pacientes menores e 35 x 43 cm para 

pacientes grandes. 

B. 20 X 25 cm para pacientes menores e 30 x 35 cm para 

pacientes grandes. 
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C. 25 X 25 cm para pacientes menores e 45 x 45 cm para 

pacientes grandes. 

D. 45 X 45 cm para pacientes menores e 45 x 53 cm para 

pacientes grandes. 

E. 25 X 35 cm para todos pacientes. 

 

38. Na radiografia simples do tórax, as setas com a letra A 

apontam: 

 

 
 

A. Região hilar  

B. Mediastino 

C. Diafragma 

D. Vértebra 

E. Coração 

 

39. Na realização da mamografia, deve-se utilizar compressão 

eficiente, entre 13 a 15 Kgf, para obtenção de um bom exame. 

São vantagens da compressão, EXCETO: 

 

A. Reduz a dose de radiação, porque aumenta a espessura 

da mama. 

B. Aumenta a resolução da imagem, porque restringe os 

movimentos da paciente. 

C. Diminui distorções, porque aproxima a mama do 

filme. 

D. “Separa” as estruturas da mama, diminuindo a 

superposição e permitindo que lesões suspeitas sejam 

detectadas com mais facilidade e segurança. 

E. Diminui a variação na densidade radiográfica ao 

produzir uniformidade na espessura da mama. 

 

40. A urografia excretora é o exame fundamental nos casos em 

que há suspeita de lesões do trato urinário alto. A urografia 

excretora é composta, portanto, de uma sequência de 

radiografias que inclui, EXCETO:  

 

A. Inicial - 3 a 5 minutos. 

B. Compressão - 10 a 15 minutos.  

C. Descompressão - 20 a 25 minutos.  

D. Cistogramas, residuais e eventualmente filmes com 

retardo (1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h, 36h). 

E. Nefrograma (após 48h). 
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