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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 9, é constituído de 40 (quarenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia a coluna de Luiz Fernando Veríssimo para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Outras histórias de verão 
 
 
I - ALÍVIO 

− Acho que tou − disse a Vanessa. 
− Ai, ai, ai − disse o Cidão. 
No entusiasmo do momento, os dois a fim e sem preservativo à mão, a Vanessa tinha dito “Acho que dá”. E agora aquilo. Ela podia 

estar grávida. 
Do “Acho que dá” ao “Acho que tou”. A história de uma besteira. 
Mais do que uma besteira. Se ela estivesse mesmo grávida, uma tragédia. Tudo teria que mudar na vida dos dois. O casamento 

estava fora de questão, mas não era só isso. A relação dos dois passaria a ser outra. A relação dela com os pais. Os planos de um e de 
outro. O vestibular dela, nem pensar. O estágio dele no exterior, nem pensar. Ele não iria abandoná-la com o bebê, mas a vida dele teria 
que dar uma guinada, e ele sempre culparia ela por isto. Ela não saberia como cuidar de um bebê, sua vida também mudaria radicalmente. 
E se livrarem do bebê também era impensável. Uma tragédia. 

− Quando é que você vai saber ao certo? 
− Daqui a dois dias. 
Durante duas noites, nenhum dos dois dormiu. No terceiro dia ela chegou correndo na casa dele, agitando um papel no ar. Ele 

estava no seu quarto, adivinhou pela alegria no rosto dela qual era a grande notícia. 
− Não tou! Não tou! 
Abraçaram-se, aliviados, beijaram-se com ardor, amaram-se na cama do Cidão e ela engravidou. 

II - TEATRO 
Era uma tradição. Todos os anos, na praia, faziam um teatrinho. Para as crianças. Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os 
papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa. As crianças ficavam excitadas, antecipando o teatrinho de todos os anos, e 
os mais velhos se divertiam preparando a produção. O autor era geralmente o Oscar, que também se encarregava da direção, e o elenco 
não mudava muito: a Mirthes, mulher do Oscar, o tio Jesus, a Eloá, irmã da Mirthes, o primo Klerison, que tocava violão e fazia a música do 
espetáculo, a prima Gessi, que era baixinha e por isso sempre fazia o papel de um bicho... Mas naquele ano a irmã mais velha da Mirthes, a 
Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada. Katy, com cá e ipsilone. Dezessete anos. Linda. Na primeira 
vez que viu a Katy de biquíni, o Oscar ficou com soluço. “O que é isso, Oscar?” “Não sei. Soluço. É a primeira vez que eu tenho!” “Toma um 
copo d’água, disse a Katy, e o Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. Lambido! O soluço aumentou. 
 
••A Iolanda já tinha muito ouvido falar no teatrinho do verão e perguntou o que o Oscar estava preparando para aquele ano. Oscar disse 
que estava pensando em fazer alguma coisa diferente, “com um pouco mais de fôlego”, algo, talvez, baseado nos gregos. Gregos, para 
crianças? Não sei, disse o Oscar. Este ano vamos improvisar. Era isso. Improvisariam. A Mirthes estranhou, mas o Oscar era o diretor. Ele é 
que mandava. E o Oscar fez questão que a Katy participasse da peça. Seria uma princesa. Uma princesa grega. As crianças gostavam de 
princesas. E a prima Gessi seria o macaco da princesa. “Como é música grega?” quis saber o primo Klerison. “Improvisa!” ordenou Oscar. 
 
••A peça não ia bem. Oscar, no papel de rei, pai da princesa, cochichava para os outros. Inventava suas falas, empurrava-os de um lado 
para o outro. A prima Gessi não obedecia mais suas ordens. Suas macaquices era o que fazia mais sucesso com as crianças. “Oscar”, 
cochichou a Mirthes, “as crianças não estão entendendo nada!” E então, Oscar tomou a decisão: “Nelson Rodrigues.” “O quê, Oscar?!” 
“Vamos para um final Nelson Rodrigues.” O pai atacaria a própria filha. A beijaria violentamente, começaria a rasgar sua túnica e... “Oscar, 
as crianças!” Oscar caiu em si. Mirthes tinha razão. Era preciso improvisar outro final. O macaco se transformaria num príncipe – o tio Jesus 
– que casaria com a princesa. Era isso. Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena. 

 
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Ao longo da leitura da história II, delineia-se: 
A) Exaltação ao verão brasileiro.  
B) Crítica ao relacionamento amoroso entre adolescentes. 
C) Representação de comportamentos que ferem a família brasileira. 
D) Cena de verão com quebra de expectativa no final, intencionada pelo autor. 
E) Descrição de quadros da vida que se assemelham a contos de fada atuais. 
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QUESTÃO 02 
 

O pronome outro, no título, indica 
A) indefinição das histórias apresentadas. 
B) oscilação das cenas construídas. 
C) contraposição a relatos anteriores. 
D) irrelevância dos assuntos tratados. 
E) inclusão em universo maior de histórias. 
 
QUESTÃO 03 
 

Em Mas naquele ano, a irmã mais velha da Mirtes, a Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada, o 
Mas funciona como 
A) conector de oposição à idéia anterior. 
B) pronome intensificador. 
C) marcador oral de progressão.  
D) pronome adjetivo. 
E) advérbio que expressa circunstância de tempo. 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Há predominância de descrição como organização da unidade temática. 
(      ) O descumprimento das normas gramaticais revela o desleixo da variedade lingüística usada pelo autor. 
(      ) O texto foi construído em registro informal com tom oral. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) F, F, V 
C) V, F, V  
D) F, V, F 
E) V, F, F 
 
QUESTÃO 05 
 

Marque o trecho em que há exemplo de conotação.  
A) O soluço aumentou. 
B) Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. 
C) Oscar no papel de rei, pai da princesa 
D) ...ela engravidou. 
E) E a prima Gessi seria o macaco da princesa. 
 
QUESTÃO 06 
 

Em Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena., o conector indica idéia de adição. Assinale o período em que há 
expresso esse mesmo sentido. 
A) A vontade do menino era tanta, que ele saiu da sala para comer. 
B) A fim de não ser convocado, o jogador simulou dores no joelho. 
C) Fique em Chapada no fim de semana, que haverá muitas comemorações. 
D) Mesmo que isso custe caro à população, o imposto será mantido. 
E) O funcionário, em acréscimo, justificou o porquê da sua decisão. 
 
QUESTÃO 07 
 

Em qual alternativa o uso da vírgula serve para substituir um termo elíptico? 
A) Amanhã, ou melhor, sábado, poderemos viajar. 
B) Naquele exato momento, todos se calaram. 
C) Maria, que foi classificada no concurso, tomou posse. 
D) Ela prefere cinema e eu, Orkut. 
E) Gregos, para as crianças? 
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QUESTÃO 08 
 

A respeito do uso do pronome oblíquo na escrita padrão, analise as construções abaixo. 
 

I  - A beijaria violentamente. 
II  - Ele não iria abandoná-la com o bebê. 

III  - Abraçaram-se aliviados. 
IV  - ...e ele sempre culparia ela por isto. 

 

Estão corretas as construções: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 09 
 

Em Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa., NÃO há 
A) expressão funcionando como complemento nominal. 
B) uso de verbos transitivos diretos. 
C) emprego de mais com valor de advérbio. 
D) verbos flexionados no plural em concordância com sujeito “os mais velhos”. 
E) emprego do tempo verbal imperfeito, indicando ações tomadas como não concluídas. 
 
QUESTÃO 10 
 

Na frase Acho que dá, o vocábulo que possui a mesma função que no trecho 
A) Oscar disse que estava pensando em fazer alguma coisa. 
B) Oscar, que também se encarregava da direção. 
C) O que é isso, Oscar? 
D) O quê, Oscar? 
E) Mais do que uma besteira. 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 

QUESTÃO 11 
 

Sobre a direção das ações e dos serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No âmbito da União, é exercida pelo Ministério da Saúde. 
(      ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, é exercida pelas Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes. 
(      ) No âmbito dos Municípios, é exercida pelas Secretarias Municipais de Saúde ou órgão equivalente. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) F, V, V 
D) V, F, V 
E) F, F, V 

 
QUESTÃO 12 
 

Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde 
cabem ao Poder 
A) Particular. 
B) Filantrópico. 
C) Conveniado. 
D) Privado. 
E) Público. 
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QUESTÃO 13 
 

NÃO é fator determinante e condicionante da saúde, de acordo com a legislação vigente: 
A) Lazer 
B) Moradia 
C) Cosméticos 
D) Transporte 
E) Saneamento 
 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Sobre a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(      ) Estabelece as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) F, V, V 
C) V, F, V 
D) F, F, V 
E) V, F, F 
 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Sobre as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Coordenar o Sistema Nacional de Auditoria. 
(      ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
(      ) Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) F, V, V 
C) F, V, F 
D) F, F, V 
E) V, V, F 

 
 
 
QUESTÃO 16 
 

Sobre prestação de serviços privados de assistência à saúde, de conformidade com a legislação da saúde, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) As entidades filantrópicas e as sem fim lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde só é possível quando prevista em lei. 
C) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função 

de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. 
E) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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QUESTÃO 17 
 

Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a legislação específica da saúde, considere: 
 

I  - Conferência de Saúde 
II  - Auditoria em Saúde 

III  - Conselho Local de Vigilância 
IV  - Conselho de Saúde 

 

São instâncias colegiadas do SUS 
A) II e III, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Qual requisito NÃO é exigido dos Municípios, Estados e Distrito Federal para receberem recursos financeiros da União para a 
cobertura das ações e serviços de saúde? 
A) Fundo de Saúde 
B) Conselho de Saúde 
C) Plano de Saúde 
D) Relatórios de Gestão 
E) Serviço de Vigilância em Saúde 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Em relação à vigilância sanitária, prevista na legislação da saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) A vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define o papel do Estado quanto à vigilância sanitária. 
C) Os gastos com os serviços de vigilância sanitária devem ser arcados pelo setor privado. 
D) A vigilância sanitária deve tratar exclusivamente de questões referentes ao lazer e vestuário. 
E) As doenças endêmicas são a principal preocupação da vigilância sanitária. 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) previsto na legislação da saúde. 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) Igualdade da assistência à saúde, observadas as diferenças de classe social. 
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde. 
E) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta equipamento de proteção individual contra radiação ionizante. 
A) Protetor plumbífero de tireóide. 
B) Paredes e portas com revestimento plumbífero, conforme especificação do CNEN. 
C) Avental de borracha plumbífera, com equivalência em chumbo de 0,5 mm. 
D) Biombo plumbífero com visor de vidro plumbífero. 
E) Luvas plumbíferas. 

 
QUESTÃO 22 
 

Teleradiografia do Tórax em PA evidenciando: Nódulo radiopaco projetado sobre o campo pulmonar direito, região para-cardíaca. 
Qual método é indicado para confirmar o diagnóstico presuntivo de imagem extra-pulmonar fisiológica? 
A) RX do tórax em perfil 
B) RX de tórax em PA, com marcação do mamilo com bário ou artefato metálico 
C) RX do tórax em PA, na inspiração e expiração 
D) RX penetrado do mediastino em AP 
E) RX de tórax em AP, ápico-lordótico 

 
QUESTÃO 23 
 

Em vigência de acidente com material biológico, no serviço de radiodiagnóstico, que conduta o Técnico em Radiologia deve tomar? 
A) Iniciar uso de antibióticos profiláticos. 
B) Realizar imediatamente sorologia para HIV. 
C) Procurar outro serviço de perícia médica para comunicar acidente de trabalho. 
D) Dirigir-se imediatamente ao serviço de doenças infectológicas, para orientação terapêutica. 
E) Comunicar a chefia do setor e dirigir-se ao PS para atendimento e orientação. 
 
QUESTÃO 24 
 

Caso a Urografia Excretora preceda a Uretrocistografia Miccional, qual alteração poderá ter o diagnóstico comprometido? 
A) Refluxo vésico-ureteral, independente do grau 
B) Estenose da uretra peniana 
C) Divertículo vesical 
D) Aumento do resíduo urinário pós-miccional 
E) Estenose da uretra prostática 

 
QUESTÃO 25 
 

Dois pacientes são encaminhados ao Serviço de Radiodiagnóstico para realização de TC do Crânio, em situação de emergência. Um 
deles proveniente da UTI, em isolamento de contato, e outro proveniente do PS, com cefaléia e sintomas visuais. Qual paciente 
deverá realizar o exame em primeiro lugar e sob que justificativa? 
A) Paciente do PS, por não haver necessidade de desinfecção posterior da sala. 
B) Paciente da UTI, por estar mais grave. 
C) Paciente da UTI, por estar em isolamento protetor, sem riscos de contaminação. 
D) Paciente do PS, pelo risco eminente de acidente vascular encefálico. 
E) Paciente do PS, devido à chance de sobrevivência ser maior que o paciente da UTI. 
 
QUESTÃO 26 
 

Em pacientes com suspeita de comprometimento do músculo psoas, qual compartimento abdominal deverá ser investigado pelos 
diversos métodos de imagem? 
A) Cavidade pélvica 
B) Goteiras parieto-cólicas 
C) Regiões sub-frênicas 
D) Fossas ilíacas 
E) Retroperitôneo 
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QUESTÃO 27 
 

Nas incidências em AP e Perfil dos Pés, com carga, a análise do eixo do talus e calcâneo permite a avaliação 
A) de pequenas fraturas. 
B) de osteomielite. 
C) dos desvios dos retro-pés. 
D) de esporão do calcâneo. 
E) de osteoartrite degenerativa. 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Anterolistese com espondilólise significa 
A) deslocamento anterior de um corpo vertebral, com ruptura ligamentar e compressão de raiz nervosa. 
B) hiperlordose com discopatia associada. 
C) hiperlordose com artrose interapofisária. 
D) deslocamento anterior de um corpo vertebral, com fratura do arco posterior. 
E) deslocamento anterior de um corpo vertebral, com absorção óssea do arco posterior. 
 
 
QUESTÃO 29 
 

Em relação à avaliação radiológica da Sela Turca, qual achado NÃO é indicativo de patologia selar? 
A) Duplo contorno do assoalho selar 
B) Calcificação supra ou intra-selar 
C) Osteopenia do esfenóide 
D) Variação no volume selar 
E) Erosão das clinóides 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Assinale a alternativa que apresenta medidas para reduzir o índice de exposição do ambiente de trabalho à radiação ionizante, nas 
rotinas de um serviço de radiodiagnóstico. 
A) Uso contínuo de avental plumbífero e protetor de tireóide. 
B) Uso de dosímetro individual sob o avental plumbífero, ao nível do tórax, e protetor de tireóide. 
C) Redução máxima da voltagem, abaixo da técnica radiológica preconizada, e uso de filmes e ecrans convencionais. 
D) Uso de cones, filtros, filmes e ecrans intensificadores. 
E) Redução máxima do tempo de exposição, com aumento compensatório da kilovoltagem, e uso de filtros. 
 
 

QUESTÃO 31 
 

Qual estudo radiológico utiliza uma distância foco-filme de 1 metro e 80 centímetros? 
A) Estudo dos ossos temporais em perfil. 
B) Estudo do calcâneo em axial. 
C) Estudo das articulações temporomandibulares. 
D) Estudo da coluna cervical em perfil. 
E) Estudo das sacro-ilíacas. 
 
 

QUESTÃO 32 
 

A incidência de Fergurson é utilizada para 
A) confirmar o diagnóstico de retrolistese do corpo de L5, com compressão da medula espinhal.  
B) melhor evidenciar o espaço discal de L5-S1, avaliar a coluna sacro-coccígea e as articulações sacro-ilíacas. 
C) confirmar o diagnóstico de espondilólise do arco posterior de L5, com compressão radicular. 
D) melhor evidenciar coxo-artrose em obesos e as articulações sacro-ilíacas. 
E) melhor evidenciar o espaço pré-sacral em paciente com retocolite ulcerativa e fratura sacro-coccígea. 
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QUESTÃO 33 
 

Em relação à Urografia Excretora, assinale a alternativa que apresenta conduta adequada do Técnico em Radiologia. 
A) Utilizar compressão por faixa em todos os pacientes com retardo na eliminação do contraste, para melhor distensão dos cálices 

renais. 
B) Proceder à realização do exame, sem acompanhamento do médico responsável pelo serviço, nos casos de reação 

medicamentosa prévia. 
C) Realizar compressão abdominal em pacientes com massa abdominal. 
D) Deixar de realizar o estudo pós-miccional da bexiga, caso haja retardo na eliminação do contraste. 
E) Fazer toda a documentação radiográfica em filmes panorâmicos, nos pacientes em investigação de “Rim único”. 
 
QUESTÃO 34 
 

Na suspeita de corrosão da 1.ª costela por lesão do ápice pulmonar, qual incidência radiológica é indicada para melhor evidenciar a 
lesão primária? 
A) Radiografia do tórax em ápico-lordótica 
B) Radiografia em oblíqua para arcos costais 
C) Radiografia do tórax em AP na expiração 
D) Radiografia do tórax em decúbito lateral com raios horizontais 
E) Radiografia penetrada do mediastino em AP 
 
QUESTÃO 35 
 

Qual agente NÃO sensibiliza películas radiográficas? 
A) Campo magnético 
B) Vapores químicos 
C) Feixe luminoso 
D) Temperatura elevada 
E) Radiação ionizante 

 
QUESTÃO 36 
 

Em relação aos contrastes iodados não-iônicos, utilizados em diagnóstico radiológico, é INCORRETO afirmar: 
A) Causam menos reações alérgicas graves que os iônicos. 
B) Apresentam taxa de mortalidade menor quando comparados aos iônicos. 
C) Provocam riscos adicionais em cardiopatas por apresentarem alta osmolaridade quando comparados aos iônicos. 
D) Geram um aumento significativo no custo dos exames contrastados. 
E) Provocam menos reações alérgicas que os iônicos. 
 
QUESTÃO 37 
 

O contraste iodado pode produzir ou agravar lesão renal,  podendo seu uso constituir-se em contra-indicação absoluta ou relativa. Em 
qual situação, o uso de contraste iodado NÃO está diretamente relacionado à lesão renal? 
A) Diabetes melitus 
B) Insuficiência cardíaca 
C) Desidratação grave 
D) Insuficiência renal 
E) Hiperviscosidade sangüínea 
 
QUESTÃO 38 
 

Assinale o achado mamográfico que NÃO sugere malignidade. 
A) Microcalcificações agrupadas, pouco densas e pleomórficas. 
B) Retração e espessamento cutâneo, com distorção da arquitetura glandular. 
C) Nódulo pouco definido na mama residual, em paciente mastectomizada por CA de mama. 
D) Nódulo com calcificação periférica em anel. 
E) Nódulo espiculado (estrelado). 
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QUESTÃO 39 
 

Em relação à prótese mamária, assinale a afirmativa correta. 
A) Contra-indica o estudo mamográfico. 
B) Aumenta a incidência de câncer de mama. 
C) O método de Eklund é indicado para melhor avaliação do parênquima mamário. 
D) Interfere nas indicações da mamografia e na avaliação ultrassonográfica, contra-indicando-as. 
E) É indicativa de acompanhamento mamográfico anual, em qualquer faixa etária. 

 
QUESTÃO 40 
 

Paciente politraumatizado, com colar cervical, necessitando de estudo radiográfico múltiplo. Qual a conduta correta do Técnico em 
Radiologia? 
A) Passar o paciente para a mesa radiográfica, procedendo à realização das incidências de rotina, para cada exame solicitado. 
B) Radiografar todas as estruturas solicitadas, deixando a coluna cervical para ser examinada no final. 
C) Não radiografar o paciente, em hipótese alguma, até que o neurocirurgião descarte a possibilidade de lesão medular. 
D) Caso o paciente negue sintomas relacionados à lesão da coluna cervical, proceder às incidências de rotina, para cada exame 

solicitado. 
E) Não remover o colar e não mobilizar a cabeça do paciente, até que seja afastada a possibilidade de fratura cervical, por 

radiografias em AP e perfil com raios horizontais, na prancha de imobilização. 
 
 
 
 
 


