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DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO D E T E R M IN A D O NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE G U IM A R Ã E S ROSA PARA EXAME G R A FO TÉCN IC O
"A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: só tem valor quando acaba."
L E IA A S IN S T R U Ç Õ E S A B A IX O
ATENÇÃO

•

■» Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
»

l* ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES

DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA-A, B, C, D e E - CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Siga, atentam ente, a form a correta de
preenchim ento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

* Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
P or motivo de segurança:

Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

15

2

5

2

C o n h e c im e n t o s B á s ic o s d e S a ú d e P ú b lic a

10

2

C o n h e c im e n t o s E s p e c íf ic o s

20

2

Disciplinas
L ín g u a P o r t u g u e s a
A n á p o lis - a s p e c t o s h is t ó r ic o s , g e o g r á f ic o s e
s o c io e c o n ô m ic o s

■ O c a n d id a to só p o d e rá r e tir a r - s e
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
■ Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
■ O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O d e s c u m p r i m e n t o dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

«9 VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE 0 FISCAL.

■9

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
w w w .fu n c a b .o r g

»

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

*

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

i» O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

(

LÍNGUA PORTUGUESA

)

Viver ou juntar dinheiro?
Recebi uma mensagem muito interessante de
um ouvinte da CBN e peço licença para lê-la na
íntegra, porque ela nem precisa dos meus
comentários. Lá vai:

(Questão 01 )------------------------------------------------

De acordo com a leitura, o personagem Sérgio
A)
vida.
B)
anos de sua vida.
C)

“Prezado Max, meu nome é Sérgio. Tenho 61
anos e pertenço a uma geração azarada. Quando eu
era jovem, as pessoas me diziam pra eu escutar os
mais velhos que eram mais sábios; agora eles dizem
pra eu escutar os mais jovens porque eles são mais
inteligentes.
Na semana passada, li em uma revista um
artigo no qual jovens executivos davam receitas
simples e práticas para qualquer um ficar rico. E eu
aprendi muitas coisas. Aprendi, por exemplo, que se
tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho
por dia, durante os últimos quarenta anos, teria
economizado 30 mil reais. Se eu tivesse deixado de
comer uma pizza por mês, 12 mil reais. E assim por
diante.
Impressionado, peguei um papel e comecei a
fazer contas.
E descobri pra minha surpresa que hoje
poderia estar milionário. Bastava não ter tomado as
caipirinhas que tomei, não ter feito muitas das
viagens que fiz, não ter comprado algumas das
roupas caras que comprei e, principalmente, não ter
desperdiçado meu dinheiro em itens supérfluos e
descartáveis.
Ao concluir os cálculos, percebi que hoje
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta
bancária. É claro que eu não tenho esse dinheiro!
Mas, se tivesse, sabe o que esse dinheiro me
permitiría fazer? Viajar, comprar roupas caras, me
esbaldar com itens supérfluos e descartáveis, comer
todas as pizzas que eu quisesse e tomar cafezinhos à
vontade.
Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre.
Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer. E
recomendo aos jovens e brilhantes executivos que
façam a mesma coisa que fiz. Caso contrário,
chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro,
mas sem ter vivido a vida.”

velhos.
D)
fato de não haver acumulado bens materiais.
E)
jovens executivos.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção que, no contexto, poderia substituir,
sem alteração de sentido, o trecho destacado em:
“AO CONCLUIR OS CÁLCULOS, percebi que hoje
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta
bancária.”.
A) Quando concluí os cálculos...
B) Embora concluísse os cálculos...
C) Se concluísse os cálculos...
D) Logo concluí os cálculos...
E) Ainda que concluísse os cálculos.
(Questão 03 )------------------------------------

Assinale a opção que apresenta a função sintática
q u e e x e rc e o te rm o d e s ta c a d o em :
“IMPRESSIONADO, peguei um papel e comecei a
fazer contas.” .
A) predicativo do objeto
B) predicativo do sujeito
C) adjunto adnominal
D) complemento nominal
E) adjunto adverbial
(Questão 04 )------------------------------------------------------------

(transcrição de uma coluna de Max Gehringer, na rádio CBN.
Disponível em http.<www.recantodasletras.com.br>. Acesso em
26 nov. 2015)

A oração destacada em: “SE EU TIVESSE DEIXADO
DE COMER UMA PIZZA POR MÊS, 12 mil reais.”
expressa, no contexto, ideia de:
A) causa.
B) consequência.
C) finalidade.
D) conformidade.
E) condição.

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

(Questão 08 ) -

Assinale a opção em que a modificação feita na frase
original exige o acento indicativo de crase:

Nas opções a seguir, observe as modificações feitas
no trecho: "... li em uma revista um artigo NO QUAL
JO V E N S E X E C U T IV O S DAVAM R E C E ITA S
SIMPLES E PRÁTICAS...” e marque aquela em que o
pronome relativo foi corretamente empregado.

A)
fazer contas.”
Impressionado, peguei à caderneta e comecei a
fazer umas contas.

A)
práticas.

B)
Eles dizem pra eu escutar às pessoas mais
jovens.
C)
executivos.”
E recomendo à esses jovens executivos.
D)

B)
práticas.
C)

. de que o autor dava receitas simples e práticas,

D)

.cujo autor dava receitas simples e práticas.

E)

. de cujo autor dava receitas simples e práticas.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

dinheiro.”
Chegarão à idade de 61 anos com um monte de
dinheiro.
E)

Assinale a opção em que a vírgula foi corretamente
empregada para separar o vocativo.
A)

Pertenço à um grupo de pessoas azaradas.

monte de dinheiro”

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

B) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”

A palavra SIMPLESMENTE é formada pelo processo

C)

A) derivação prefixai.
B) derivação prefixai e sufixai.

fazer contas.”
D)
artigo”
E)
permitiría fazer?”

C) composição poraglutinação.
D) composição porjustaposição.
E) derivação sufixai.
(Questão 07 )-------------------------------

A locução destacada em: “POR ISSO, acho que me
sinto feliz em ser pobre.” pode, no contexto, ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

(Questão 10 ) -

Assinale a opção que apresenta duas palavras que
justificam a seguinte regra: “Acentuam -se as
paroxítonas terminadas em ditongo crescente.”
A) sábios-m ês
B) descartáveis-cálculos
C) supérfluos-é

A) no entanto.
B) porque.

D) m ilionário-bancária
E) práticas-últim os

C) porquanto.
D) portanto.
E) porém.

(Questão 11

Assinale a opção em que o termo destacado foi
corretamente substituído pelo pronome LHE(S).
A)
peguei-lhe e comecei a fazer contas.
B)
pra eu escutar-lhes.
C)
EXECUTIVOS” / E recomendo-lhes.
D) “Ao concluir OS CÁLCULOS” /Ao concluir-lhes.
E)
lhes.

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivam ente, a classe gram atical a que
pertencem as palavras destacadas em:

ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS
E SOCIOECONÔMICOS
(Questão 16 )------------------------------------------------------------

“Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar COM
itens SUPÉRFLUOS e descartáveis, comer TODAS
as pizzas QUE eu quisesse e tomar cafezinhos à
vontade.”.

Anápolis foi assim denominada quando foi elevada à
categoria de cidade, contudo, anteriormente, outras
denominações eram utilizadas para a área. Quando,
o que hoje é Anápolis, foi elevada à categoria de vila,
a denominação era:

A) conjunção - adjetivo - pronome - conjunção

A) Nossa Senhora dos Ricos.

B) preposição - adjetivo - pronome - pronome

B) Anapolina.

C) conjunção - advérbio - conjunção - conjunção

C) Santana da Anapolina do Norte

D) interjeição - adjetivo - conjunção - conjunção

D) Nossa Senhora da Anapolina.

E) preposição - advérbio - pronome - conjunção

E) Santana das Antas.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

No trecho: “mas sem ter vivido a vida.” Identifica-se
uma figura de linguagem. Aponte-a.
A) Catacrese
B) Pleonasmo

(Questão 17

Entre os produtos a seguir, assinale a lavoura
temporária que, em 2014, último ano que os dados
foram divulgados, obteve a mais extensa área
plantada no município de Anápolis.

C) Eufemismo
A) Tomate
D) Hipérbole
B) Melão
E) Metonímia
C) Café
(Questão 14

Assinale a opção em que, pelo contexto, observa-se
que a vírgula marca a omissão de um termo.

D) Azeitona
E) Soja

A) “Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre.”
(Questão 18 )------------------------------------------------------------

B)
mês, 12 mil reais.”
C) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”
D)
no qual jovens”
E)
eu escutar os mais velhos”
(Questão 15

Se o adjetivo do trecho: “eram mais sábios” fosse
empregado na forma erudita do grau superlativo
absoluto sintético, ter-se ia:

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) é um ícone das
forças armadas, não somente para a região como
para todo o Brasil. Do início do projeto de
implantação, passando pela escolha da cidade até a
inauguração foram alguns poucos anos. Uma
solenidade marcou a inauguração da base, bem
como serve de data para as comemorações dos
aniversários da BAAN. A citada solenidade de
inauguração da BAAN ocorreu na seguinte década
do século XX:
A) 80
B) 50

A) mais sábios.
C) 60
B) sabidíssimos.
D) 70
C) sapientíssimos.
E) 90
D) bastante sábios
E) muitíssimo sábios

(Questão 19 ) -

(Questão 22 ) -

Localizada na região brasileira denominada Planalto
Central, Anápolis possui relevo ondulado. O ponto
mais alto de Anápolis está localizado em uma altitude:

A participação popular no Sistema Único de Saúde
tem sua maior expressão nos(as):
A) comissões intersetoriais.

A) entre 700 e 900 metros.
B) sindicatos municipais.
B) entre 450 e 650 metros.
C) associações de bairro.
C) entre 200 e 400 metros.
D) comissões regionais.
D) acima dos 950 metros.
E) conselhos de saúde.
E) inferior a 150 metros.
(Questão 23 ) (Questão 20 ) -

E xiste m d ife re n te s tip o s de U n id a d e s de
Conservação no Brasil. Além da variedade de
modelos de preservação existem também diferenças
na escala governamental: federal, estadual e
municipal. Entre as unidades de conservação a
seguir, a que engloba parte do território do município
de Anápolis é:

A respeito do Plano de Saúde assinale a afirmativa
que corresponde à periodicidade de elaboração
desse instrumento do SUS:
A)

1 ano.

B) 2 anos.
C) 6 meses.

A) Estação Ecológica Meandros do Araguaia.

D) 3 anos.

B) Reserva Extrativista das Emas.

E) 4 anos.

C) Área de Proteção Ambiental João Leite.
D) Parque Municipal de Lavapés.
E) Floresta Nacional de Silvânia.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
(Questão 21 ) -

(Questão 24 ) -

De acordo com o Decreto n° 7.508/2011 a atenção
ambulatorial especializada e hospitalar é um dos
requisitos mínimos para que seja instituído(a) um(a):
A) distrito sanitário.
B) rede de atenção à saúde.

A respeito das diretrizes e princípios do SUS analise
as afirmativas a seguir e marque a opção correta.

C) região de saúde.

I.

E) polo de saúde.

A epidemiologia deve ser utilizada para o
estabelecimento de prioridades, alocação de
recursos e orientação programática.
II. A ênfase na centralização político-administrativa
dos serviços, tendo como foco o nível central, é a
diretriz norteadora do SUS.
III. A preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral é um dos
princípios do SUS previstos na Lei n° 8.080/1990.

D) porta de entrada.

(Questão 25 ) -

Estabelecer as diretrizes sobre referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à
integração das ações e serviços de saúde entre os
entes federados é um dos objetivos das(os):

Está correto somente o que se afirma em:

A) conselhos municipais de saúde.

A)

B) comissões intergestores bipartite.

III.

B) I e III.

C) conferências nacionais de saúde.

C) I.

D) comitês intergestores regionais.

D) II.

E) conselhos estaduais de saúde.

E) I e II.

(Questão 26 ) -

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

O Brasil tem vivido momentos preocupantes com a
q u a n tid a d e de ca so s de m ic ro c e fa lia em
recém-nascidos que vêm ocorrendo nos últimos
m e s e s . C o n s id e ra n d o as c a r a c te r ís tic a s
epidemiológicas do problema, ele é classificado
como um(a):

C onsiderando as disposições a respeito da
notificação compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública, analise as afirmativas a
seguir:

A) epidemia.
B) pandemia.
C) endemia.
D) surto.
E) ataque.

I.

A notificação compulsória é obrigatória para os
m é d ico s e fa c u lta tiv a para os d e m a is
profissionais de saúde.
II. A comunicação de doença, agravo ou evento de
notificação compulsória pode ser realizada por
qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
III. A notificação compulsória imediata deve ser
realizada em até 12 horas a partir do primeiro
atendimento.
Está correto somente o que se afirma em:

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

A)

lie III

Ao promover a reabilitação de um deficiente físico,
subsidiando sua reinclusão no mercado de trabalho,
está sendo efetivada uma medida de prevenção:

C) I e II.

A) primária.

D) II.

B) quaternária.

E) I

B) III.

C) secundária.
D) terciária.
E) básica.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

A verificação de óbitos de crianças é um importante
indicador de saúde, pois, reflete várias situações de
saúde. O indicador de mortalidade neonatal diz
respeito ao óbito de crianças na seguinte idade:

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

Em 1933 foi criado o prim eiro Instituto
Aposentadoria e Pensões, este instituto foi o dos:
A) comerciários.
B) marítimos
C) servidores públicos.
D) bancários.
E) industriários.

A) 0 a 6 d ia s.
B) 28 a 364 dias.
C) 0 a 27 dias.
D) menores de 1 ano.
E) menores de 5 anos.

de

(

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

)

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

O tubo (ampola de raios X) contém no seu interior o
catódio e o anódio. Os pré-requisitos, em relação às
características físicas de um anódio, são:
A)
calor e baixo número atômico.
B)

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

No estudo radiográfico dos ossos da face, em qual
incidência o paciente deve estar em decúbito ventral
na mesa bucky, com o corpo em posição oblíqua em
relação à mesa, os membros superior e inferior do
lado a ser radiografado devem estar estendidos e os
contralaterais semiflexionados?
A) Perfil
B) Mentonaso

calor e alto número atômico.

C) Anteroposterior

C)
calor e alto número atômico.

D) Frontonaso
E) Hirtz

D)
calor e alto número atômico.
E)
calor e baixo número atômico.

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

Os ossos sesamoides são ossos supranumerários
que não estão em contiguidade com o esqueleto. O
maior osso sesamoide do corpo humano é:
A) atlas.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

Na avaliação radiográfica da mão, com o é
d e n o m in a d a a in c id ê n c ia u tiliz a d a co m o
complementar para o estudo da cabeça dos 2°, 3o, 4°
e 5o metarcarpais, nos casos de artrite e na qual o raio
central incide com uma angulação aproximada de 15o
a 20° em relação ao filme radiográfico, na face
anterior da 3a articulação metacarpofalângica?
A) Judet

B) calcâneo.
B) Trendelenburg
C) escafoide.
C) Guillan
D) cuboide.
D) Reverchon
E) patela.
E) Brewerton
(Questão 33 )-----------------------------------------------------------(Questão 36 )------------------------------------------------------------

Em relação ao estudo radiográfico do crânio, a
incidência na qual o paciente colocado na mesa
bucky, deve estar posicionado em decúbito dorsal
com o pescoço estendido de maneira que a região
superior da cabeça (vértice), fique mais próxima do
filme radiográfico, é denomionada:

No estudo radiográfico do ombro, em qual incidência
o membro superior do lado a ser radiografado deve
estar estendido ao lado do corpo, com a superfície
anterior da mão em contato com o bucky vertical
(ou seja, com a mão em pronação)?

A) haas.

A) Perfil

B) posteroanterior.

B) Rotação interna

C) perfil

C) Axial inferosuperior

D) reverchon

D) Rotação externa

E) hirtz

E) Anteroposterior neutro

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

(Questão 40 )------------------------------------------------------------

A incidência utilizada como complementar no estudo
radiológico do tórax, na qual o paciente deve estar em
posição ortostática, com a região posterior do tórax
próxima à superfície do bucky vertical e o raio central
incidindo de maneira a projetar as clavículas acima
dos campos pulmonares é denominada:

O exame contrastado em que são realizadas
radiografias localizadas da pelve em anteroposterior,
oblíquas posteriores direita e esquerda, perfil e prova
de Cotte é denominado:
A) histerossalpingografia.
B) clister opaco.

A) oblíqua anterior.
C) sialografia.
B) apicolordótica.
D) seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED).
C) posteroanterior.
E) trânsito intestinal.
D) perfil.
E) anteroposterior.
(Questão 41

Na realização de radiografia do abdome no leito para
visualização de sonda enteral, o cuidado que deve
ser tomado para a determinação precisa do trajeto da
sonda é:

Os fatores de exposição radiográfica (mAs, kV e
distância) devem ser escolhidos de acordo com o tipo
de exame a ser realizado e em função do tipo de
paciente a ser examinado, tendo em vista os
seguintes objetivos primordiais, em relação à
radiografia e à proteção radiológica:

A)

A)

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

menor proteção radiológica possível do paciente.

radiografado.
B) colocar o paciente em perfil.

B)

C) verificar se foi feito preparo intestinal prévio.

à maior proteção
paciente.

radiológica

possível

do

à maior proteção
paciente.

radiológica

possível

do

D) fazer a radiografia em decúbito ventral.
E) incluiras bases pulmonares.

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

C)

D)
proteção radiológica possível do paciente.

Na mamografia em qual incidência o raio central
in cid e p e rp e n d ic u la r ao film e ra d io g rá fic o ,
centralizado na base da mama, entrando na
superfície superior?
A) Axilar
B) Perfil mediolateral
C) Perfil lateromedial
D) Mediolateral oblíqua
E) Craniocaudal

E)
proteção radiológica possível do paciente.

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

O equipamento de radiodiagnóstico composto de
uma unidade geradora de raios X, associado a um
intensificador de imagens que pode ser totalmente
operado pela mesa de comando, a distância do
paciente, ou através de pedais e comandos na mesa
bucky, próximo ao paciente e que pode realizar
exam es ra d io g rá fic o s e sob ra d io sco p ia é
denominado:
A) aparelho fixo.
B) tomografia linear.
C) telecomandado.
D) aparelho transportável.
E) tomografia computadorizada

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

Nos exames de estruturas pares do corpo (por
exemplo: mãos, pés, joelhos), deve ser acrescentado
obrigatoriamente à identificação:

A monitorização individual de dose de corpo inteiro
geralmente é feita com dosímetro na forma de
crachá, que deve ser posicionado, no caso da
utilização de avental plumbífero, na(o):

A) letra com o lado da estrutura examinada.
B) o nome ou logotipo da instituição.

A) região cervical.

C) número de registro do exame.

B) mão direita.

D) iniciais do paciente

C) bolso interno do avental.

E) datada realização do exame.

D) parte inferior pordentro do avental.
E) lapela porfora do avental.

(Questão 44

Em relação à radioproteção, a medida que permite
diferenciar a efetividade radiobiológica dos diferentes
tipos de radiação é denominada:

(Questão 47

A) radiodosimetria.

Em equipamentos móveis, o operador deve ficar a
pelo menos qual distância (em metro) do paciente e
do foco emissor de radiação?

B) efeito somático.

A) 5,0

C) efeito determinístico.

B)

D) dose equivalente.

C) 1,8

E) termoluminescência.

D) 3,0

1,0

E) 2,0
(Questão 45

De acordo com a Portaria SVS/MAS 453/98, quem
deve manter um sistema de assentamento de dados
sobre os procedimentos radiológicos realizados,
sistem a de garantia de qualidade, controle
ocupacional implantado e treinamentos realizados é
o(a):

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

A) operador da câmara escura.

B) blindadas.

B) técnico mais antigo do serviço.

C) irradiadas.

C) responsável legal pelo serviço.

D) câmaras clara e escura.

D) equipe de enfermagem.

E) livres.

E) setorde RH (Recursos Humanos)

As áreas que contêm o aparelho de raios X (sala de
exames) e a sala onde fica a mesa de comando do
equipamento são denominadas:
A) controladas.

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

Os efeitos biológicos determinísticos das radiações,
são caracterizados por uma relação determinada
entre dose e efeito, variando muito pouco de uma
pessoa para a outra e aparecem quando a dose
atinge ou ultrapassa um certo valor. Dos seguintes
efeitos, o que pode ser cla ssifica d o com o
determinísticoé:
A) queda de cabelo.
B) esterilidade.
C) leucemia.
D) tumores malignos
E) vômitos.

(Questão 50 ) ■

Em relação ao controle ocupacional, o que deve ser
feito, se houver suspeita de exposição acidental à
radiação ionizante, é:
A)
deve ser realizado imediatamente.
B)
leitura em caráter de urgência.
C)
no recolhimento do dosímetro.
D)
treinamento do técnico envolvido.
E)
serviço.

