Distrito Estadual de Fernando de Noronha
Processo Seletivo Simplificado 2006
Cargo: Técnico em Radiologia

Tipo 1 – Cor: Branca

COMPONENTE 1

    



    

Todas as seguintes ações estão incluídas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, exceto:
A) Participar na formulação da política e na execução de ações
de saneamento básico.
B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
C) Regulamentar e fiscalizar a atuação de empresas privadas
de saúde.
D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
E) Fiscalizar a inspeção de alimentos, água e bebida para
consumo humano.

O Plano Diretor de Regionalização visa a garantir o acesso aos
cidadãos, o mais próximo de sua residência, a um conjunto de
ações e serviços vinculados as seguintes responsabilidades
mínimas, exceto:
A) Tratamento clínico e cirúrgico de casos de grande urgência.
B) Assistência pré-natal, parto e puerpério.
C) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil.
D) Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
E) Atendimento as afecções agudas de maior incidência.

     

     

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados
como:

Com relação às Conferências de Saúde, é correto afirmar:
A) É um colegiado que a cada quatro anos se reúne com
representantes de vários segmentos sociais para avaliar a
situação de saúde.
B) É um colegiado que a cada dois anos se reúne com
representantes de vários segmentos sociais para avaliar a
situação de saúde.
C) É um colegiado que a cada quatro anos se reúne com os
ministros de estado da área social para avaliar a situação de
saúde.
D) É um colegiado que a cada dois anos se reúne com os
ministros de estado da área social para avaliar a situação de
saúde.
E) São conferências realizadas anualmente entre o ministro da
saúde e todos os secretários estaduais de saúde para avaliar
a situação de saúde.

    





A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS tem
como um de seus objetivos:
A) Estabelecer uma política devidamente expressa relacionada
à saúde do idoso.
B) Determinar a criação dos conselhos de saúde.
C) Ampliar a responsabilidade dos municípios na atenção
básica de saúde.
D) Extinguir o Piso de Atenção Básica (PAB).
E) Centralizar em nível federal as ações básicas de saúde com
objetivo de fortalecer a capacidade de Gestão do Sistema
Único de Saúde.

1.

Despesas de custeio e de capital do ministério da Saúde,
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa
do poder legislativo e aprovados pelo congresso nacional.
Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério
da Saúde.
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

2.
3.
4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3 apenas.
1,3 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

    
Com base na Lei Federal 8080/90, a saúde dos cidadãos é
obrigação:
A) exclusiva do Estado.
B) do Estado, mas que não exclui o dever das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.
C) em primeiro lugar, das pessoas e das famílias, devendo o
Estado agir de forma complementar.
D) das Empresas, em relação à população inserida
formalmente no mercado de trabalho e do Estado, em
relação à população não - economicamente ocupada.
E) em primeiro lugar, das entidades representativas da
sociedade civil organizada, devendo o Estado agir de forma
complementar.
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É correto afirmar que, acerca dos fatores determinantes e
condicionantes da saúde, a Lei Federal 8080/90 destaca:
A) a alimentação, dependendo exclusivamente do seu aporte
quantitativo de natureza calórica e protéica.
B) o saneamento básico, que aparece definido como sendo o
destino dado aos dejetos.
C) a educação, caracterizada como o acesso às oito séries do
ensino fundamental.
D) as condições de trabalho, que vincula especificamente à
satisfação com o salário adquirido.
E) o acesso aos bens e serviços considerados essenciais.

    



De acordo com a Lei Federal 8080/90, no que diz respeito aos
Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde, é correto
afirmar que:
A) servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
B) não é exigido regime de tempo integral para o exercício de
cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
C) não se identifica, no texto, a valorização da dedicação
exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS.
D) a elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento
de pessoal se encontra restrita ao pessoal de nível superior.
E) o desenvolvimento de recursos humanos do SUS não prevê
a oferta de oportunidades para a realização de pósgraduação.

De acordo com a Lei Federal 8080/90, não figura como
objetivo do Sistema Único de Saúde:
A) Identificar/divulgar
os
fatores
condicionantes
e
determinantes da saúde, desde que estejam relacionados
com doenças e agravos de ocorrência epidêmica.
B) formular política de saúde destinada a promover a redução
de riscos de doenças e de outros agravos
C) assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde
D) prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde.
E) desenvolver, de forma integrada, as ações de caráter
assistencial e as atividades preventivas.

    

COMPONENTE 2

      
Qual o limite de dose cumulativa para toda a vida considerando
um trabalhador em exposição ocupacional?
A)
B)
C)
D)
E)

5 rem.
10 rem X anos de vida.
500mSv.
0,1 mSv.
1 rem X anos de vida.

      
“A exposição ocupacional deve ser mantida no nível mais baixo
que puder ser conseguido”. A este conceito se dá o nome de:



De acordo com a Lei Federal 8080/90, o princípio da
universalidade da atenção à saúde corresponde a:
A) acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
facultado
a
todas
as
pessoas,
independentemente de sua classe, preferências, atributo,
categoria ou qualquer outra condição.
B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
D) participação da comunidade no controle do Sistema de
Saúde.
E) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

A)
B)
C)
D)
E)

EEP.
ALARA.
PACS.
ECM.
DE.

      
Qual a estimativa de redução das doses de radiação nas gônadas
se os escudos gonadais estiverem corretamente posicionados?
A)
B)
C)
D)
E)

100%
50 a 90%
20 a 40%
40 a 50%
10 a 20%
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Com relação às posições do corpo para realização de
radiografias, qual das alternativas abaixo está correta?

Qual das incidências radiológicas relacionadas abaixo é
incidência de rotina na investigação de abdome agudo?

A) Na posição de Trendelemburg a cabeça fica em uma
posição mais alta que os pés.
B) Na posição de Sim o paciente deita em posição obliqua
anterior direita com a perna esquerda esticada e o joelho
direito fletido.
C) No decúbito lateral direito o lado direito está voltado para a
ampola e o esquerdo para a mesa.
D) Na posição de Fowler os pés devem estar em uma posição
mais alta que a cabeça.
E) Nas posições obliquas nem o plano sagital nem o coronal
estão perpendiculares ao filme.

A)
B)
C)
D)
E)

      
Com relação à distância objeto-filme, é correto afirmar:
A) Quanto mais
distorção.
B) Quanto mais
distorção.
C) Quanto mais
distorção.
D) Quanto mais
contraste.
E) Quanto mais
contraste.

distante o objeto do filme, menor será a
próximo o objeto do filme, maior será a
próximo o objeto do filme, menor será a
próximo o objeto do filme, maior será o
distante o objeto do filme, maior será o

     
Em relação à técnica de realizar uma radiografia do tórax em
PA com o paciente em pé, assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Braços estirados com mãos ao longo das coxas.
Os ombros devem estar rodados para trás.
A exposição deve ser feita ao final da segunda expiração.
O raio central deve estar ao nível de T7.
A colimação lateral deve ser ao nível dos músculos
deltóides.

      
Dentre os critérios radiológicos para se considerar bem feita,
uma radiografia simples do abdome em AP está a visualização
dos contornos de determinadas estruturas. Qual das estruturas
citadas abaixo não precisa necessariamente ser visualizada para
o preenchimento destes critérios?
A)
B)
C)
D)
E)

Contornos do fígado.
Contornos do baço.
Contornos dos rins.
Contornos da bexiga.
Arco da sínfise púbica.

     
Na incidência em PA com flexão ulnar, qual dos ossos do carpo
é melhor visualizado?
A)
B)
C)
D)
E)

Escafóide.
Pisiforme.
Piramidal.
Semilunar.
Hamato.

      
O método de Coyle é uma incidência:
A)
B)
C)
D)
E)

axial lateral-medial do cotovelo.
oblíqua AP do punho.
AP com flexão aguda do punho.
oblíqua AP com rotação medial do cotovelo.
oblíqua AP com rotação lateral do cotovelo.

      

      
Qual o objetivo de se realizar uma radiografia do tórax com
incidência perfil?
A)
B)
C)
D)

PA do abdome em decúbito dorsal.
PA do abdome ortostática.
AP do tórax em decúbito dorsal.
PA do tórax ortostática.
AP do abdome em decúbito dorsal com raios horizontais.

Melhor visualizar os seios cardiofrênicos.
Melhor visualizar os seios costofrênicos
Melhor visualizar a trama vascular pulmonar nos hilos
Melhor visualizar as regiões retro cardíacas, grandes vasos
e retro externais.
E) Melhor visualizar os hilos pulmonares.

O método de Lawrence se refere à incidência:
A)
B)
C)
D)
E)

em AP do ombro.
axial ínfero-superior do ombro.
oblíqua posterior do ombro.
tangencial do ombro.
lateral trans-torácica do ombro.
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A incidência obliqua AP, com rotação medial de 45 graus do
tornozelo é particularmente útil na visualização de:

Qual das incidências abaixo mostra melhor
esfenoidais?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

fratura do calcâneo.
primeiro metatarso.
fratura da articulação tíbio-fibular distal.
quinto metacarpo.
luxação metacarpo-falangeana do primeiro dedo.

      
Para avaliação das articulações fêmuro-patelares utilizam-se o
método de:
A)
B)
C)
D)
E)

Camp-Covenntry.
Hoilmbland.
Danelius-Miller.
Cleaves modificado.
Merchant.

os seios

Waters.
Caldwell.
Lateral.
Law modificado.
Obliqua axial-lateral.

      
Qual a principal causa de contra-indicação ao uso de contraste
baritado para estudo do aparelho digestivo?
A)
B)
C)
D)
E)

Diarréia.
Constipação.
Perfuração de alça intestinal.
Asma.
Cardiopatia.

      
Em um paciente com trauma cervical qual das incidências
abaixo não deve ser realizada inicialmente?
A)
B)
C)
D)
E)

AP axial.
PA axial.
Lateral.
Lateral com feixe horizontal.
Lateral com hiperflexão.

     
As reações ao contraste iodado aplicado por via endovenosa
podem ser classificadas em leves, moderadas e graves. Qual das
reações listadas abaixo é classificada como reação moderada?
A)
B)
C)
D)
E)

     

Hipotensão arterial
Taquicardia.
Prurido.
Síncope.
Cianose.

Qual dos segmentos de uma vértebra L3 se articula com L4?
A)
B)
C)
D)
E)

Processo espinhoso.
Processos transversos.
Processos articulares inferiores.
Processos articulares superiores.
Corpo vertebral.

      
Na incidência lateral para o estudo de rotina do crânio, como
deve estar posicionado o raio central?
A)
B)
C)
D)
E)

5 cm acima do meato auditivo esterno.
10 cm acima do meato auditivo esterno.
No mento.
No osso malar.
10 cm abaixo do meato auditivo esterno.
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