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CARGO: TÉCNICO DE RAIO X 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Recado ao senhor 903 
 

Vizinho,  
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 

que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal – devia ser 
meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. 
O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o 
dia inteiro tem direito a repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou 
melhor; é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, 
ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a Leste 
pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 – 
que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos: apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum 
ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da 
lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. 
Prometo. Quem vier à minha casa (perdão: ao meu número) será convidado a se retirar às 21h45, e explicarei: o 903 
precisa repousar das 22 às 7 pois as 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde 
ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada: e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um 
número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas 
– e prometo silêncio.  

Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e 
dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou”. E o outro respondesse: “Entra vizinho 
e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e 
a lua é bela”.  

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 
agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, 
e o amor e a paz.  

(BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 1991.) 

 

01 
Considerando que os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, 
assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO se refere a tal classe gramatical. 
A) “(...) onde ele trabalha na sala 305.” 
B) “Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio.” 
C) “Todos esses números são comportados e silenciosos (...)” 
D) “(...) nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua.” 
 

02 
No trecho “E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho (...)” (4º§), as 
ações verbais assinaladas expressam: 
A) Desejo. 
B) Exatidão. 
C) Justificativa. 
D) Prática habitual. 
 

03 
“Eu, 1003, me limito a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto 
pelo 1103 e embaixo pelo 903 – que é o senhor.” (2º§) O termo “embaixo” exprime circunstância de: 
A) Lugar. 
B) Tempo. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
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04 
No segmento “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta 
do outro e dissesse: [...]” (3º§), o uso do sinal indicativo de crase é obrigatório. Tal fato também ocorre em, EXCETO: 
A) Fui até à portaria do prédio deixar uma carta. 
B) A voz do zelador é idêntica à de um primo meu. 
C) Não me referi à música vinda do apartamento 1003. 
D) A cena à qual assisti no apartamento 9003 foi revoltante. 
 

05 
No excerto “O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia.” 
(2º§), a expressão “explícito” significa: 
A) Nítido. 
B) Tangível. 
C) Influente. 
D) Inaceitável. 
 

06 
Em “Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão.” (2º§), a expressão assinalada pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por: 
A) Furioso. 
B) Apavorado. 
C) Aborrecido. 
D) Atormentado. 
 

07 
“O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia.” (2º§) Assinale, 
a seguir, a palavra que NÃO pode substituir o termo “explícito”. 
A) Claro. 
B) Óbvio. 
C) Latente. 
D) Evidente. 
 

08 
Considerando as informações textuais, é possível inferir que: 
A) É impossível ao apartamento 1003 dormir quando o 903 se agita. 
B) Há vozes, passos, música e barulho vindos de apartamentos vizinhos do 903.  
C) O homem do apartamento 1003 reclamava dos barulhos vindos do vizinho 903. 
D) O homem do apartamento 1003 assegura que irá adotar, depois das 22 horas, conduta de manso lago azul. 
 

09 
Em “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, [...]” (3º§), o termo destacado denota ideia de: 
A) Contraste; oposição. 
B) Escolha; alternância. 
C) Justificativa; explicação. 
D) Soma; acrescentamento. 
 

10 
No trecho “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou”. (3º§), a vírgula foi utilizada para: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Separar termo explicativo. 
C) Marcar uma pausa demorada. 
D) Introduzir informação acessória. 
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MATEMÁTICA 
 

11 
Durante um levantamento funcional de uma empresa, constatou-se que “todos os funcionários do setor financeiro 
dessa empresa são formados em ciências contábeis”. Considerando que Alberto, Bruno, Carlos e Diego são funcionários 
da empresa, certamente é verdade que: 
A) Se Alberto é formado em ciências contábeis, então trabalha no setor financeiro. 
B) Se Diego não é formado em ciências contábeis, então trabalha no setor financeiro. 
C) Se Carlos não é formado em ciências contábeis, então não trabalha no setor financeiro. 
D) Se Bruno não trabalha no setor financeiro, então não é formado em ciências contábeis. 
 

12 
A proposição “Se está chovendo, então Valentina não leva seu cãozinho para passear” possui equivalência lógica com 
qual das alternativas a seguir? 
A) Se Valentina leva seu cãozinho para passear, então não está chovendo. 
B) Se Valentina não leva seu cãozinho para passear, então está chovendo. 
C) Se não está chovendo, então Valentina leva seu cãozinho para passear. 
D) Se Valentina não leva seu cãozinho para passear, então não está chovendo. 
 

13 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

16 20 15 23 13 25 10 26 6 ? 

λ µ λ λ µ µ λ λ λ µ µ µ λ λ λ λ µ µ µ µ λ λ λ λ λ ? 
 

Qual alternativa contém o próximo número dessa estrutura? 
A) 1 
B) 5 
C) 25 
D) 26 
 

14 
Três amigos, André, Bruno e Carlos, decidiram alugar uma casa na praia na virada do ano, cujo valor é R$ 1.470,00. 
Considere que: 
 André pagou 1/3 do valor do aluguel; e, 
 Bruno pagou R$ 260,00 a mais que Carlos. 
Sabendo-se que o valor pago pelos três amigos foi exatamente o valor total do aluguel, é possível concluir que: 
A) André e Bruno pagaram juntos R$ 850,00. 
B) Bruno e Carlos pagaram juntos R$ 940,00. 
C) Bruno pagou R$ 130,00 a mais que André.  
D) André e Carlos pagaram juntos R$ 1.100,00. 
 

15 
Analise as seguintes proposições: 
 P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. 
 P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. 
 P3: A casa está organizada ou estou de férias. 
Considerando que as proposições P1 e P2 são verdadeiras e que a proposição P3 é falsa, podemos concluir que a seguinte 
proposição é verdadeira: 
A) As crianças não estão dormindo. 
B) Não estou de férias e as crianças estão dormindo. 
C) O descanso é merecido ou as crianças não estão de férias. 
D) O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias. 
 

16 
Seja a proposição P: “Todos os candidatos do concurso realizaram a prova”. Qual é a negação ~P dessa proposição? 
A) Nenhum candidato do concurso realizou a prova. 
B) Algum candidato do concurso não realizou a prova. 
C) Pelo menos um candidato do concurso realizou a prova. 
D) Todos os candidatos do concurso não realizaram a prova. 
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17 
De acordo com as regras da lógica, qual alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) 2 x 6 = 12 e 4 + 7 = 10 
B) Se 4 + 7 = 10, então 2 x 6 = 12 
C) Se 2 x 6 = 12, então 4 + 7 = 10 
D) 2 x 6 = 12 se, e somente se, 7 + 4 = 10 
 
As informações contextualizam as questões 18 e 19. Leia-as atentamente. 
 

Pablo e Guilherme estavam conversando sobre música. Durante a conversa, foram feitas as seguintes afirmações: 
 Guilherme: “Se o instrumental é incrível e o vocal possui qualidade, então a banda faz sucesso.” 
 Pablo: “Se o vocal possui qualidade ou a banda faz sucesso, então o instrumental é incrível.” 
 
18 
Uma proposição equivalente à de Guilherme é apresentada na alternativa: 
A) Se a banda faz sucesso, então o instrumental é incrível ou o vocal possui qualidade. 
B) Se o instrumental não é incrível e o vocal não possui qualidade, então a banda não faz sucesso. 
C) Se a banda não faz sucesso, então o instrumental não é incrível e o vocal não possui qualidade. 
D) Se a banda não faz sucesso, então o instrumental não é incrível ou o vocal não possui qualidade. 
 
19 
Sendo a afirmação de Pablo falsa e a proposição “o vocal não possui qualidade” verdadeira, a seguinte proposição será, 
necessariamente, verdadeira: 
A) A banda faz sucesso e o instrumental é incrível. 
B) A banda faz sucesso e o instrumental não é incrível. 
C) A banda não faz sucesso e o instrumental é incrível. 
D) A banda não faz sucesso e o instrumental não é incrível. 
 
20 
Um pedreiro foi contratado para construir um muro com 26 m² de área. Ele deseja terminar o serviço com apenas três 
dias de trabalho e, para isso, planejou o seguinte cronograma: 
 1º dia: construir 1/4 da área do muro; 
 2º dia: construir 150% da área que foi construída no 1º dia; 
 3º dia: finalizar a área restante para completar o muro. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que o pedreiro deverá construir quantos m2 no terceiro dia? 
A) 6,50 m² 
B) 9,75 m² 
C) 13,00 m² 
D) 16,25 m² 
 

INFORMÁTICA 
 
21 
O Google Chrome é um dos navegadores de internet mais utilizados pelas pessoas que desejam acessar sites tanto por 
meio de computadores pessoais quanto por meio de outros dispositivos, o qual fornece ao usuário uma grande 
variedade de recursos. Para adicionar uma página aos favoritos, com a página já aberta, o usuário de computador 
pessoal (PC) poderá realizar as seguintes ações: 
A) Pressionar as teclas CTRL + F e executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 

B) Clicar em , à direita da barra de endereço e, executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 

C) Clicar em , à direita da barra de endereço e, executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 
D) Clicar em alguma área em branco da página com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Incluir página aos 

favoritos”. 
 
22 
Em relação ao computador, o hardware é constituído por unidades funcionais básicas ou por elementos básicos como 
são conhecidos. Assinale, a seguir, os três elementos básicos do hardware. 
A) Memória RAM; memória ROM; e Hard Disk (HD). 
B) Unidade de controle; unidade lógica aritmética; e, barramentos. 
C) Unidade central de processamento; memória secundária; e, dispositivos de entrada. 
D) Unidade central de processamento; memória principal; e, unidades de entrada e saída. 
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23 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

A imagem apresentada evidencia parte da tela de edição do programa Microsoft Excel 2016. Para que na célula A11 
seja exibida a quantidade de contratos realizados na modalidade Dispensa, o usuário deverá inserir a seguinte fórmula: 
A) =CONT.SE(B3:B7;=Dispensa) 
B) =CONT.SE(B3:B7;’Dispensa’) 
C) =CONT(SE(B3:B7=Dispensa)) 
D) =CONT.SE(B3:B7;“Dispensa”) 
 

24 
O Linux é um sistema operacional executado em várias plataformas de hardware. Ele é gratuito e possui código-fonte 
aberto e desenvolvido de maneira cooperativa, com colaborações provenientes de milhares de indivíduos e organiza-
ções. Considerando as noções acerca de tal sistema operacional, assinale a afirmativa correta. 
A) O diretório padrão do Linux, que é considerado o diretório de trabalho dos usuários, é o /dev. 
B) De um modo geral, o usuário do Linux pode executar tarefas tanto por meio da interface de janelas quanto via linha 

de comando (console). 
C) Todas as distribuições Linux devem possuir, no mínimo, dois núcleos (Kernel) para rodarem (executarem). Os núcleos 

mais conhecidos são Debian e Red Hat. 
D) As distribuições Linux destinadas ao uso pessoal, ou seja, as que estão instaladas nos PCs, não permitem a execução 

de comandos de manipulação de diretórios via console. 
 

25 
Os softwares compactadores de arquivos são especializados em gerar uma representação mais eficiente de vários arquivos 
dentro de um único arquivo com a finalidade de ocupar menos espaço em disco. Assinale, a seguir, a alternativa que evi-
dencia um desses softwares. 
A) Paint. 
B) Skype. 
C) WinRAR. 
D) Windows Defender. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Em época de pandemia, o Ministério da Saúde pede para a população não deixar de doar sangue durante o lançamento da 
campanha “Seja solidário. Doe sangue. Doar é um ato de amor”. O Brasil é referência em doação de sangue na América Latina, 
Caribe, África e Europa. A experiência brasileira na área de doação de sangue é utilizada em cooperações oferecidas com 
Uruguai, El Salvador, Honduras, Benin, Equador, República Dominicana, Angola, Tanzânia e França. No país, 1,6% da população 
doa sangue, o que representa 16 a cada mil habitantes, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda percentual 
de, pelo menos, 1% da população doadora. 

(Ministério da Saúde.) 

Relacione adequadamente as colunas, considerando os critérios para ser doador de sangue.  
1. Aptidão para doação. 
2. Impedimentos temporários. 
3. Impedimentos definitivos. 
(     ) Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. 
(     ) Ter passado por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade. 
(     ) Pesar, no mínimo, 50 kg. 
(     ) Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses. 
(     ) Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças: hepatites B e C; Aids (vírus HIV); doenças associadas aos vírus 

HTLV 1 e 2; e, doença de Chagas. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1, 2, 3. 
B) 1, 2, 3, 3, 1. 
C) 3, 2, 1, 2, 1. 
D) 2, 3, 1, 1, 3. 
 

27 
O Sistema Único de Saúde (SUS), composto por ações e serviços públicos e privados ou conveniados, elaborados de 
acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, segue os fundamentais princípios, EXCETO: 
A) Atuação efetiva da sociedade. 
B) Paridade da assistência à saúde. 
C) Individualização da prestação de serviços à saúde da população, mantendo os recursos financeiros exclusivamente da 

União e dos Estados. 
D) Emprego da epidemiologia, para que as prioridades sejam definidas, efetuando, de forma programada, a orientação e 

a alocação de recursos. 
 

28 
Em relação às atribuições comuns, em âmbito administrativo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
II. Organizar e coordenar o sistema de informação de saúde. 
III. Participar na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. 
IV. Executar serviços de vigilância epidemiológica. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 

29 
Os recursos a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios serão mediante a combinação e a avaliação 
técnica de programas e projetos, sendo considerados como critérios, EXCETO: 
A) Perfil demográfico da região. 
B) Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. 
C) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 
D) Nos processos de migração, os critérios demográficos não serão ponderados por outros indicadores de crescimento 

populacional. 
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30 
São considerados fundamentos e diretrizes da Atenção Básica, EXCETO: 
A) O acesso global e constante aos serviços de saúde, sendo a porta de entrada à rede de atenção efetuar o acolhimento 

dos usuários e promover a sua vinculação. 
B) Os termos mediante a Política Nacional de Atenção Básica consideram as definições de “Atenção Básica” e “Atenção 

Primária à Saúde” as atuais idealizações como termos díspares, uma vez que possuem estratégias distintas em sua 
organização.    

C) Ter de forma descentralizada a programação e o desenvolvimento das ações setoriais e intersetoriais levando em 
consideração os fatores condicionantes e determinantes da saúde que compõem determinado território sempre com 
equidade. 

D) A longitudinalidade do cuidado conjectura a continuidade da relação clínica, criando vínculo entre os profissionais e os 
usuários ao longo do tempo, permitindo, assim, que as intervenções em saúde sejam em consonância com os 
elementos da vida dos usuários. 

 

31 
A aprovação unânime das Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão no Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o setor. Trata-se de uma negociação 
inédita entre União, estados e municípios que aponta para a formalização de um pacto federativo baseado na definição 
de responsabilidades sanitárias, na construção de um novo modelo de financiamento para o setor, na gestão solidária e 
cooperativa, no fortalecimento do controle social. 

(Disponível em: http://conselho.saude.gov.br.) 
 

São prioridades básicas no Pacto pela Vida, as ações e os reforços para o controle emergencial das doenças endêmicas 
preestabelecidas, EXCETO: 
A) Dengue. 
B) Hanseníase. 
C) Tuberculose. 
D) Doença de Chagas. 
 

32 
Em todo o país a Atenção Básica ou a Atenção Primária à Saúde (APS) é realizada de maneira descentralizada, tornando-se mais 
próxima ao usuário, sua família e suas condições de vida. As Equipes de Saúde da Família (ESFs) são uma das principais portas de 
entrada do usuário. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões, 
após o câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste) e a menor é 
observada na região Norte. Em 2022, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença. 

(Disponível em: www.inca.gov.br.) 
 

Em relação ao câncer de mama, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O fator genético tem um papel fundamental na formação dos tumores; ocorrem, exclusivamente, em casos de 

hereditariedade, vida pregressa de familiares e etnia. 
(     ) O Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de alguns tratamentos, como: mastectomias, cirurgias conservadoras e de 

reconstrução mamária. 
(     ) O paciente diagnosticado ou com neoplasia maligna tem garantido por lei a se submeter ao primeiro tratamento no 

prazo máximo de até 60 dias. 
(     ) No Brasil, a recomendação é que o exame de mamografia seja disponibilizado a cada dois anos para mulheres na 

faixa etária entre 50 e 69 anos. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
 

33 
O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, 
define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez 
anos. 

(Ministério da Saúde.) 
 

No Brasil, mediante informações epidemiológicas, existem quatros principais grupos de Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis (DCNT), EXCETO: 
A) Câncer. 
B) Circulatórias. 
C) Hepatites B e C. 
D) Respiratórias crônicas. 

http://www.inca.gov.br/
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34 
Epidemias e endemias acompanham a humanidade desde o início da sua existência e registros claros de ocorrências 
epidêmicas remontam a Aristóteles, 400 anos antes de Cristo.  

(Toledo Júnior, 2006.)   
 

A história da humanidade foi transformada por grandes epidemias como a peste negra, os surtos de cólera, a tu-
berculose e a febre amarela. Quanto aos fatores determinantes e condicionantes de epidemias e endemias, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É considerado como fator imprescindível para que uma doença infecciosa evolua para uma doença epidêmica ou 

endêmica a presença significativa de um determinado número de indivíduos suscetíveis ao agente causador. 
II. Mutação do agente infeccioso e indivíduos predispostos são considerados determinantes biológicos. 
III. A globalização é um importante determinante, propiciando, através do transporte aéreo, o intenso fluxo de pessoas 

pelo mundo, ocasionando a troca rápida de agentes causadores de epidemias, pois são transmitidos de maneira rápida 
entre pessoas, atingindo várias regiões do planeta em um curto espaço de tempo. 

IV. O desemprego gera estresse e preocupação; consequentemente, ocasionando falta de recurso financeiro para ter o 
mínimo para uma vida em equilíbrio; porém, este determinante não está englobado na área da saúde. 

Está correto o que afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
 

35 
Sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as alternativas a seguir. 
I. Prestadores de serviços estaduais. 
II. Instituições públicas federais. 
III. Instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção. 
IV. Instituições privadas em caráter complementar. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 
36 
“O ser humano não dispõe de sistemas próprios para detecção da presença da radiação ionizante. Sobre a radiação, 
podemos afirmar que é ___________, inodora, ___________ e inaudível.” Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) incolor / palpável                                                                                             
B) com cor / palpável  
C) incolor / não palpável 
D) com cor / não palpável  
 
37 
“O princípio básico de radioproteção se baseia no fato em que todas exposições devem ser mantidas tão baixas quanto 
razoavelmente exequíveis, levando em consideração os fatores sociais e econômicos.” Esse princípio é conhecido como:  
A) ICRU. 
B) De segurança. 
C) Da razoabilidade. 
D) ALARA, otimização. 
 
38 
A incidência de coluna, chamada método de Fergunson, objetiva visualizar as vértebras lombares e toráxicas. Das patologias 
relacionadas, qual é melhor visualizada por esse exame? 
A) Cifose.  
B) Lordose.  
C) Escoliose.  
D) Espondilolistese. 
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39 
Para realizar alguns exames radiográficos, o paciente deve deitar na mesa de exame em decúbito ventral. Corresponde 
à posição de decúbito ventral: 
A) Deitado de lado.  
B) Deitado de costas, com a face anterior do corpo para cima.  
C) Deitado de frente, com a face anterior do corpo para baixo. 
D) Em pé, com a face anterior do corpo voltado para o emissor de raio-x. 
 
40 
Quando se reduz uma distância de uma fonte de radiação à metade da distância inicial, ou seja, se fizer um raio-x a dois 
metros do objeto de estudo e depois reduzir para um metro, neste ponto, agora, de um metro, o que ocorre com a taxa 
de exposição? 
A) É mantida. 
B) É reduzida à metade.  
C) É aumentada ao dobro.  
D) É aumentada em quatro vezes.                                                                                                
 
41 
Na tomografia computadorizada, é utilizada uma escala de tons de cinza para formação da imagem; essa escala de coeficientes 
de atenuação pode se estender além de duas mil unidades. Qual o nome dessa escala?  
A) Gray.                                                                                                
B) Staring.  
C) Sievert.  
D) Hounsfield. 
 

42 
Ao realizar uma tomografia computadorizada do tórax, qual das estruturas não é visualizada? 
A) Ápice pulmonar.  
B) Ligamento iliolombar. 
C) Artéria coronária direita.  
D) Parte descendente da aorta.                                                                                                
 

43 
O feito anódico descreve um fenômeno em que a intensidade da radiação emitida pelo catodo do emissor de raio-x é maior do 
que a do anodo; a obtenção de ótimas exposições de certas partes do corpo que têm importantes variações de espessura ao 
longo do eixo do feixe de raio-x devem incluir o uso correto do efeito anódico. Corresponde ao uso correto do efeito anódico: 
A) Posicionar a parte menos espessa do corpo independente do efeito. 
B) Posicionar a parte mais espessa do corpo na extremidade anódica correspondente na mesa radiográfica. 
C) Posicionar a parte mais espessa do corpo na extremidade catódica correspondente na mesa radiográfica. 
D) Posicionar a parte menos espessa do corpo na extremidade catódica correspondente na mesa radiográfica. 
 

44 
“Ao fazer um raio-x do pé em AP, o posicionamento correto para a incidência do raio central é com um ângulo de ________ 
grau(s) posteriormente (em direção ao calcanhar), perpendicular aos metatarsos direcionados a base do terceiro metatarso.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) zero  
B) dez                                                                                               
C) vinte  
D) trinta  
 

45 
Das incidências relacionadas, qual tem como objetivo principal demostrar a patologia conhecida como luxação congênita de 
quadril (LCR), ou displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ)?  
A) Oblíqua de pelve.  
B) Oblíqua de arcos costais. 
C) AP de saída de pelve axial.  
D) AP bilateral de pelve (perna de rã).  
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46 
São fatores de exposição que ficam no painel de controle do aparelho de raio-x, nos quais o técnico deve utilizar para 
melhorar a qualidade da imagem: 
A) Megavoltagem (mvp); miliamperagem (ma); e, tempo de exposição (s).  
B) Pico de kilovoltagem (Kvp); miliamperagem (ma); e, tempo de exposição (s).                                                                                                
C) Pico de kilovoltagem (Kvp); nanoamperagem (ma); e, exposição continuada. 
D) Microamperagem (ma); tempo de exposição (s); e, pico de kilovoltagem (kvp). 
 
47 
Quando o raio-x é emitido, ocorre alguns efeitos dele com a matéria. Qual das afirmativas melhor exemplifica o efeito 
fotoelétrico? 
A) Dois átomos se chocam e são produzidos fótons.  
B) Um elétron se choca com o núcleo, expulsando um fóton. 
C) Ocorre a ativação do núcleo e há emissão de nêutrons e prótons.                                                                                                
D) Um fóton sede toda a sua energia ao átomo, expulsando um elétron.  
 
48 
Em relação à interação do raio-x com a matéria, assinale a afirmativa correta. 
A) Existe uma energia limiar, abaixo da qual não ocorre produção de pares.  
B) Existe uma energia limiar, abaixo da qual não se produz espalhamento Compton.  
C) A maior probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico se dá para baixas energias.                                                                                                
D) A maior probabilidade da ocorrência da produção de pares se dá nas energias mais altas. 
 

49 
“Qualquer atividade envolvendo radiação ionizante deve produzir um benefício líquido para todos, sendo vantajoso 
perante outras alternativas.” Essa afirmativa está relacionada a qual dos princípios de radioproteção? 
A) Limitação.  
B) Otimização.  
C) Justificação. 
D) Investigação.   
 
50 
Para realizar um raio-x de ombro com traumatismo, é possível executar o exame em ortostática ou decúbito dorsal. Deve-se 
tentar colocar o paciente com o ombro em contato com o chassi (ortostática), ou em decúbito dorsal em contato com o tampo 
da mesa. De que forma o raio central do raio-x deverá incidir nesse exame? 
A) Perpendicular ao chassi e direcionado um pouco abaixo da escápula. 
B) Dez por centro de inclinação cranial e direcionado um pouco abaixo da escápula.   
C) Perpendicular ao chassi e direcionado à parte central da articulação escápulo-umeral.                                                                                                
D) Dez por centro de inclinação cranial e direcionado na parte central da articulação escápulo-umeral.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




