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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto “Polo Médico do Recife” a seguir:
Polo Médico do Recife
O Recife dispõe de um polo médico, que é considerado o primeiro de todo o Norte/Nordeste e o segundo do
Brasil em qualidade, modernidade e avanço tecnológico, ficando atrás apenas do polo da cidade de São Paulo.
Formado por 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos por imagem, esse polo médico oferece um
total de 8,2 mil leitos e atende a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas/dia, a maioria usuários dos planos de saúde.
Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia em 2002, segundo estudo do Instituto de
Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) da Universidade Federal de Pernambuco, a mão de obra de 20,8 mil pessoas na
cidade. Considerando-se, também, a mão de obra de outras empresas diretamente ligadas ao polo, esse total chega a
34,7 mil empregos formais em três mil estabelecimentos nas áreas de hotelaria, transporte, escritórios, informática,
entre outras.
Além de sua importância para a economia do Estado, o polo médico do Recife se destaca, sobretudo, pela oferta
de serviços médico-hospitalares com alto padrão de especialização. Tanto isso é verdade que é graças ao polo que
Pernambuco dispõe, hoje, de mais aparelhos de tomografia computadorizada do que países como o Canadá ou a
França. Os hospitais recifenses são dotados de instalações e equipamentos dos mais avançados, e muitos deles têm até
helipontos.
Boa parte dos hospitais e clínicas médicas que integram o polo médico do Recife está localizada entre os
bairros do Derby e Ilha do Leite. Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia,
patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. Os clientes do polo se situam nas faixas de renda A, B e C, associados
aos planos ou seguros saúde. A maioria dos hospitais e unidades instalados no local não atende pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
O Polo Médico do Recife surgiu entre o final dos anos de 1970 e início dos 1980, quando os primeiros médicos
decidiram instalar suas clínicas no bairro da Ilha do Leite. A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a
proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Pernambuco. As clínicas foram-se multiplicando, vieram os primeiros hospitais (como o Albert Sabin e João XXIII) e a
consolidação do polo.
Além dos serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar, o Polo Médico do Recife agrega outras
atividades complementares, como as de informática e software, vendas de produtos farmacêuticos, manutenção de
equipamentos, organizações educacionais e de pesquisa, associações profissionais, empresariais e de classe.
Disponível em: http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-dorecife&catid=26&Itemid=184. (Adaptado)

01. Após a leitura do texto “Polo Médico do Recife”, conclui-se que
A) Recife, de todas as cidades brasileiras, é a que possui o melhor avanço tecnológico na área médica.
B) Recife se destaca por apresentar um polo médico que atende exclusivamente usuários de classe social alta, gerando
desconforto na população de menos poder aquisitivo.
C) a maioria dos atendimentos nos hospitais é de usuários particulares, enquanto os de plano de saúde são minoria.
D) o polo médico do Recife gera emprego em todas as áreas, facilitando a vida dos pernambucanos.
E) o estado de Pernambuco supera alguns países estrangeiros no que se refere à aquisição de aparelhos de tomografia
computadorizada.
02. Ainda sobre o texto “Polo Médico do Recife”, é CORRETO afirmar que
A) todos os hospitais pernambucanos, pertencentes ao polo médico, possuem helipontos.
B) o polo médico do Recife surgiu nos fins da década de 70 e início da de 80, quando médicos se instalaram em local próximo
ao Hospital Albert Sabin e João XXIII.
C) o polo médico se volta apenas para a execução de serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar.
D) o polo médico teve suas origens com o aparecimento de clínicas que depois se multiplicaram e com a instalação dos
primeiros hospitais implantados na Ilha do Leite.
E) Pernambuco detém o melhor polo médico no que se refere à qualidade, modernidade e avanço tecnológico, superando o
estado de São Paulo.
03. Analisando-se o texto “Polo Médico do Recife”,
I.
II.

encontra-se, no trecho “Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia...”, a vírgula que foi
empregada para separar o aposto.
no trecho “Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica,
oftalmologia e hepatologia...”, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma
função sintática.
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III. registra-se, no trecho “A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital
Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco.”, o uso dos doispontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I e III, apenas.

C) II, apenas.

D) III, apenas.

E) I, apenas.

04. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses NÃO apresenta o mesmo significado do termo sublinhado?
A) Você tem a mente flexível. (maleável)
B) Devemos ter pensamentos otimistas. (positivos)
C) Aprendemos que tudo na vida é efêmero. (duradouro)

D) Precisamos cumprir nossas metas. (objetivos)
E) Os erros diários são os futuros acertos. (cotidianos)

05. Sobre a Grafia das palavras, é INCORRETO afirmar que, na frase
A) A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o Estado de Pernambuco, a palavra “perda” está grafada
corretamente.
B) Os Assistentes de Saúde têm enfarte quando recebem os seus contracheques, a palavra “enfarte” também pode ser grafada
assim: infarto, infarte.
C) Moro numa casa geminada onde há muitos germes, a palavra “geminada” está grafada corretamente.
D) Não pertube! Gente doente, a palavra “pertube” está grafada corretamente.
E) Só os pobres de coração cometem estupros, a palavra “estupros” está corretamente grafada.
Leia o texto a seguir:
ELEIÇÕES 2014
Passada a Copa do Mundo, chegou a hora de torcermos pelo Brasil de outra forma: torcer por educação e
saúde de mais qualidade, torcer por políticos que honrem nossos votos. Voto não é moeda de troca para interesses
pessoais, mas poder de mudança e melhorias. O que foi de bom no governo passado deve continuar e, de preferência,
ser incrementado. O que foi de ruim deve mudar em nome do bem da coletividade. Para isso, é necessário conhecer a
plataforma de governo, além da vida pregressa dos candidatos às eleições. Uma vez eleito, o candidato deve ser
fiscalizado, cobrado do que foi prometido em época de campanha. O voto não é um gesto único, mas estende-se por
todo o mandato. Temos que nos comprometer com nossas escolhas.
Disponível em: http://rabiscosdiversos.blogspot.com.br/

06. No texto “ELEIÇÕES 2014”,
I.
II.
III.
IV.

encontra-se a palavra “saúde” acentuada porque o “u” tônico forma um hiato.
registra-se a presença dos termos “único” e “políticos” que recebem acento por serem proparoxítonos.
identificam-se os termos “preferência” e “necessário”, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo.
tem-se o termo “além”, acentuado por ser um oxítono terminado em EM.

Estão CORRETOS os itens
A) I, II e IV, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) II e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

07. No trecho “O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato.”, o pronome oblíquo átono SE
encontra-se depois do verbo, resultando em uma ênclise.
Qual alternativa abaixo apresenta ERRO quanto à Colocação Pronominal?
A) Nunca o vi solicitando voto.
B) Vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha.
C) Deus abençoe-os, candidatos vencedores das últimas eleições!
D) Quando se terá a certeza do cumprimento das promessas feitas pelos candidatos?
E) Ontem me decepcionei com as notícias que circularam sobre a Petrobras.
08. Analisando-se os pensamentos abaixo:
I.
II.

As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. (Santo Ambrósio)
Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. (Autor desconhecido)

encontram-se conectores que ligam, respectivamente, orações
A) independentes e exprimem adição de pensamentos.
B) independentes e exprimem oposição de pensamentos.
C) independentes e exprimem conclusão de pensamentos.

D) dependentes e exprimem oposição de pensamentos.
E) dependentes e exprimem conclusão de pensamentos.
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09. Sobre o pensamento “O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros.” (Mark Twain), analise os
itens abaixo:
I. O termo “la” completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição.
II. O termo “felicidade” completa o sentido do verbo “multiplicar” regido da preposição “a”.
III. Os verbos “multiplicar” e “dividir” exigem complemento regido de preposição.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, apenas.

D) III, apenas.

E) II, apenas.

10. Analise os itens abaixo:
I.

No pensamento "O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens
grandes." (Autor desconhecido), os termos sublinhados são adjetivos que se referem ao substantivo “homens” e
concordam com ele em gênero e número.
II. No pensamento “As únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às
outras.” (Albert Schweiter), o adjetivo “úteis” exige um complemento, no caso os termos “às outras” para
completar seu sentido.
III. No pensamento “Nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por
perto.” (Ruth E. Renkel), o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito “uma luz”.
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em
A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

E) II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
1.
2.
3.
4.

Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
Participação da comunidade.
O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Os itens 1 e 4 estão incorretos.
B) O item 1 está incorreto.
C) Os itens 2 e 3 estão corretos.

D) Apenas o item 2 está correto.
E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.

12. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 35, dispõe sobre a administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
1.
2.

3.
4.
5.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
C) Os itens 1, 4 e 5 estão incorretos.

D) Os itens 4 e 5 estão incorretos.
E) Os itens 1 e 5 estão incorretos.
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13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a
reintegração é o reingresso no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente
A) do término do período de afastamento.
B) do término do período de disponibilidade.
C) de decisão administrativa ou judiciária.

D) do término do período de licença-prêmio.
E) do término do pedido de remoção.

14. O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a
vacância do cargo público, que ocorre mediante
A) disponibilidade.

B) reversão.

C) substituição.

D) promoção.

E) licença.

15. Conforme estabelece a Lei Federal Nº 8.080/1990, são objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS:
1.
2.
3.
4.

a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) O item 1 está incorreto.
B) Os itens 1 e 3 estão corretos.
C) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.

D) Os itens 2 e 4 estão incorretos.
E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.

16. Considerando o Decreto Presidencial Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA.
A) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
B) Para ser instituída, a Região de Saúde não precisa conter ações e serviços de vigilância em saúde.
C) Região de Saúde corresponde a uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
D) São considerados portas de entrada do SUS os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de
agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
E) Rede de Atenção à Saúde compõe um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
17. Fundamentado nos enunciados do Relatório de Belmont (1978), o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James
Childress, em 1979, publicaram o livro Princípios da Ética Biomédica, que oferece uma análise sistemática dos
princípios morais, relevantes à ética em pesquisa com seres humanos e como base de uma teoria bioética consistente.
De acordo com esses autores, os princípios são:
A) integralidade, equidade, justiça e beneficência.
B) autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.
C) autonomia, beneficência, não maleficência e equidade.

D) equidade, beneficência, não maleficência e justiça.
E) autonomia, justiça, beneficência e integralidade.

18. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado.
B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas
em suas atividades laborais.
D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso destas.
E) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter apenas lixeira provida de sistema de abertura
sem contato manual.
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19. Conforme o Plano Estadual de Saúde, o governo de Pernambuco implantou o SANAR (Programa para
Enfrentamento das Doenças Negligenciadas). Sobre as doenças negligenciadas incluídas no programa, analise os
itens abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

HIV/AIDS e sífilis
Tuberculose, doença de Chagas e tracoma
Geo-helmintíases e filariose
Sífilis e hepatite
Hanseníase e esquistossomose

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
C) Os itens 3, 4 e 5 estão incorretos.

D) Os itens 2, 3 e 5 estão corretos.
E) Os itens 4 e 5 estão incorretos.

20. Sobre o que dispõe a Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS
Os princípios que regem a organização do SUS
As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde
O planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa

Estão CORRETOS
A) 1 e 2.

B) 1, 2 e 3.

C) 1 e 3.

D) 2 e 4.

E) 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Que matéria, indicada em uma das alternativas abaixo, ao interagir com radiações, apresenta o menor coeficiente
de atenuação linear (50KeV)?
A) Gelo
B) Ar
C) Água

D) Tecido leve
E) Ossos

22. A quantidade de radiação ionizante, absorvida por um indivíduo numa exposição, depende
I. do tipo de tecido irradiado.
II. do tipo de radiação.
III. da energia da radiação incidente.
É CORRETO o que está contido em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) III, apenas.
E) I, II e III.
23. A densidade eletrônica dos detectores de radiação tipo TLD é muito próxima à densidade eletrônica
A) do chumbo.
B) da madeira.
C) dos ossos.
D) dos tecidos moles do corpo humano.
E) do ferro.
24. O valor mínimo recomendado de filtração dos equipamentos de raios X é de
A) 2,5mm de Al para raio X.
B) 2,0mm de Al para raio X.
C) 1,5mm de Al para raio X.

D) 1,0mm de Al para raio X.
E) 0,5mm de Al para raio X.
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25. Analise os itens abaixo:
I. Compressão apropriada da mama
II. Ausência de dobras na pele
III. Simetria das imagens
É CORRETO afirmar que a qualidade da imagem de uma mamografia é garantida pelo que está contido em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III, apenas.
E) I, II e III.
26. Analise os itens abaixo:
I. A suspensão de anticoagulantes orais (se forem de uso contínuo)
II. Jejum de seis horas
III. Exames de interesse ao caso clínico
A alternativa que reúne o(s) procedimento(s) necessário(s) à efetivação de uma arteriografia é
A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

27. A utilização do perfil esquerdo como incidência de rotina no estudo radiográfico do tórax tem por objetivo
A) dar maior nitidez aos ápices.
B) gerar imagens artefatuais.
C) aproximar o coração do filme radiográfico.
D) avaliar os arcos costais.
E) demonstrar as clavículas.
28. Em que posição deve estar, preferencialmente, uma paciente, ao realizar mamografia de rotina nas incidências
craniocaudal e médio lateral oblíqua?
A) Ortostática
B) Decúbito lateral esquerdo
C) Decúbito ventral
D) Inclinada tangencialmente
E) De costas para o mamógrafo
29. O monitoramento individual de dose de corpo inteiro do pessoal ocupacionalmente exposto à radiação ionizante
geralmente é feito por meio de
A) contador geizer.
B) dosímetro na forma de crachá.
C) avental plumbífero.
D) colimador luminoso.
E) protetor de tireoide.
.
30. Incidência anteroposterior com rotação externa do membro superior é utilizada para o estudo radiográfico de
A) mão.

B) bacia.

C) ombro.

D) coluna.

E) esterno.

31. É de responsabilidade do técnico em radiologia, de conformidade com a Portaria Nº 453/1998, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA)
A) elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica.
B) revisar e atualizar periodicamente os procedimentos operacionais, de modo a garantir a otimização da proteção radiológica.
C) coordenar o programa de treinamento periódico da equipe sobre os aspectos de proteção radiológica e garantia de qualidade.
D) realizar monitoração de área periodicamente e manter os assentamentos dos dados obtidos, incluindo informações sobre
ações corretivas.
E) manter assentamento, em livro próprio, de qualquer ocorrência relevante sobre condições de operação e de segurança de
equipamentos, das manutenções e dos reparos.
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32. A Portaria nº 453/1998, do Ministério da Saúde estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em relação
a(à)
A) radiodiagnóstico, mamografia e tomografia computadorizada.
B) ultrassonografia e ressonância magnética.
C) cintilografia e dopplerfluxometria.
D) manometria e endoscopia.
E) videolaparoscopia e ecocardiografia.
33. O filme dosimétrico, as canetas dosimétricas e os dosímetros termoluminescentes indicam
A) dose instantânea.
B) dose crítica.
C) dose admissível.
D) taxa de dose.
E) dose acumulada.
34. Com base nos seus conhecimentos sobre Ressonância Magnética (RMN) e Tomografia Computadorizada (TC),
analise as afirmativas abaixo:
I.

No exame de tomografia computadorizada, o lado direito do paciente na imagem corresponde ao lado direito da
tela em relação ao observador.
II. A tomografia computadorizada com técnica helicoidal permite adquirir um conjunto de dados brutos que podem
ser trabalhados para gerar imagens com diferentes espessuras de corte.
III. Algumas das principais contraindicações à realização de tomografia computadorizada incluem uso de marcapasso.
É CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, II e III.
35. Considerando os seus conhecimentos relacionados aos filmes radiográficos e écrans, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Os filmes radiográficos não podem ser usados em exames de mamografia.
B) No filme radiográfico, não existe diferença de densidade óptica, ou seja, contraste radiográfico.
C) O écran tem como principal função emitir luz quando exposto aos raios X e diminuir a dose de radiação no paciente.
D) Os filmes radiográficos possuem, apenas, uma camada de emulsão.
E) A câmara escura não necessita de luz de segurança.
36. A respeito das várias fases do processamento radiográfico e dos vários componentes químicos que fazem parte do
revelador, assinale a alternativa CORRETA.
A) As condições climáticas da câmara escura não afetam o processamento.
B) As sequências das fases do processamento são: fixador, revelador e secagem.
C) O sulfito de sódio não está presente nem no revelador nem no fixador.
D) O alúmen de cromo é responsável por impedir o amolecimento da gelatina; é um tipo de agente endurecedor.
E) O processamento automático é composto por duas etapas: revelação e fixação.
37. O nome do Músculo visualizado em Raio-x de abdômen simples se encontra na alternativa
A) Quadrado Lombar
B) Trapézio
C) Psoas
D) Ilíaco
E) Retoabdominal
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38. Incidências usadas para verificar fratura de punho em um paciente se encontram listadas na alternativa
A) AP e axial com angulação de 20 graus
B) PA e oblíqua
C) Perfil e axial com angulação de 20 graus
D) PA e perfil
E) Perfil e oblíqua
39. Assinale a alternativa que indica a técnica radiográfica intrabucal mais indicada para diagnóstico de cárie dentária.
A) Telerradiografia Lateral
B) Oclusal total
C) Interproximal ou Bite-Wing
D) Panorâmica
E) Periapical
40. Dos raios-x abaixo, quais precisam fazer parte da Documentação Ortodôntica Odontológica?
A) Panorâmica e Telerradiografia Lateral
B) Interproximal e Póstero-Anterior (PA)
C) ATM 4 tomadas e Panorâmica
D) Periapical e Interproximal
E) Telerradiografia Lateral e ATM 4 tomadas
41. Radiografia mais utilizada na área odontológica e que mostra todos os dentes, côndilos, maxila, mandíbula, seios
maxilares e região nasal, tudo em uma única tomada:
A) Periapical
B) Telerradiografia Lateral
C) Panorâmica
D) Oclusal
E) Interproximal
42. Incidências básicas de rotina no estudo radiológico dos seios da face encontram-se na alternativa
A) Caldwell e lateral direito
B) Perfil esquerdo e Water
C) Mento-naso e oblíquas
D) Fronto-naso e mento-naso
E) Hirtz e oblíquas
43. Para se descartarem calcificações e massas abaixo das clavículas pela incidência ápico-lordótica, o paciente deve ser
posicionado em
A) cifose forçada.
B) decúbito lateral esquerdo.
C) lordose forçada.
D) decúbito lateral direito.
E) decúbito ventral.
44. Que estrutura é focalizada na incidência oblíqua lateral pelo método de Law modificado?
A) A face em PA
B) O processo odontoide em PA
C) A mastoide em perfil

D) A sela túrcica em AP
E) O tórax em AP

45. Definindo-se meios de contraste, tem-se que são substâncias
A) capazes de melhorar o contraste das imagens obtidas em exames radiológicos e diagnosticar áreas tensionadas.
B) radiodensas, capazes de melhorar a definição das imagens obtidas em exames radiológicos e diagnosticar áreas tensionadas.
C) capazes de melhorar a nitidez das imagens obtidas em exames radiológicos e diagnosticar áreas lesionadas.
D) capazes de reduzir o contraste das imagens obtidas em exames radiológicos e diagnosticar áreas lesionadas.
E) capazes de aumentar a opacidade das imagens obtidas em exames radiológicos.
9
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46. O exame radiológico de passagem renal, que mostra os rins e o trato urinário durante a administração do contraste,
é denominado de
A) Uretrocistografia.
B) Uretrografia.
C) Urografia excretora.
D) Uretrovarredura.
E) Uretromengrafia.
47. No estudo radiológico da coluna cervical, em um paciente com trauma e suspeita de luxação de vértebras cervicais,
qual a incidência mais apropriada?
A) Radiografia em projeção frontal
B) Radiografia em projeção lateral com raios ortostáticos
C) Radiografia em projeção lateral com raios horizontais
D) Radiografias oblíquas
E) Radiografia em projeção lateral com hiperflexão do pescoço
48. Um procedimento radiográfico de coluna cervical básica AP deve
A) ter raio central paralelo à LGM.
B) ter raio central com uma angulação de 15º a 20º, incidindo próximo a C5.
C) apresentar na imagem de T1 até T7.
D) utilizar cerca de 20 kVp.
E) ter rotação de 30º para a esquerda.
49. Um médico solicitou uma imagem para visualização do septo nasal ósseo pela projeção PA com método de Caldwell
na estativa. Para executar esse procedimento, o operador deve
A) utilizar o raio centralizado ao chassis, saindo no násio, angulado 15º caudal.
B) centralizar o raio central na linha glabeloalveolar.
C) alinhar o raio central perpendicular ao filme.
D) posicionar o raio central perpendicular ao chassis ou à LIOM.
E) centralizar o raio central na proeminência zigomática.
50. Com relação à identificação dos filmes radiográficos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nas radiografias em ortostatismo, a identificação deve ser posicionada no canto superior direito do filme.
B) Quando a radiografia for realizada com paciente em decúbito dorsal, sua identificação deverá estar localizada, por
convenção, no canto superior direito do paciente.
C) A radiografia realizada com o paciente sentado deve ter identificação à direita do paciente, porém no canto inferior no
filme.
D) A identificação dos filmes deve ser feita, por convenção, do lado esquerdo do paciente.
E) O filme radiográfico não deve ser identificado com o registro do paciente, evitando-se, assim, quebra de sigilo dos exames
entre pacientes atendidos no serviço de radiologia.
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ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do
tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua
Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos
do Cargo/Função de opção do candidato.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo,
o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura
Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.



O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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