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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 2) 

_______________ de trinta dias, _______________ os atendimentos na Policlínica.  

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas 
do trecho acima é 

A) Há cerca de / começou 
B) A cerca de / começou 
C) Há cerca de / começaram 
D) Acerca de / começaram 
E) A cerca de / começaram 

Questão 02 (Peso 2) 

Depois da _____________, a categoria decidiu retomar ____ atividades durante o _____________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) assembleia / as / fim de semana 
B) assembleia / as / fim-de-semana 
C) assembléia / às / fim de semana 
D) assembléia / as / fim-de-semana 
E) assembleia / às / fim-de-semana 

Questão 03 (Peso 2) 

As consultas são agendadas previamente, __________ proporcionar maior comodidade aos pacientes. 
Entretanto, eles precisam chegar no horário, _____________ não serão atendidos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) afins / se não 
B) afim de / senão 
C) a fim de / senão 
D) afim de / se não 
E) a fim de / se não 

Questão 04 (Peso 2) 

O paciente chegou ___ sete horas. Refiro-me ____ João Luiz, que entregou seus documentos _______ 
recepcionista. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) às / a / àquela 
B) as / à / aquela 
C) às / à / aquela 
D) as / a / àquela 
E) às / à / àquela 

Questão 05 (Peso 3) 

Considerando o correto emprego das vírgulas, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As viroses, com a chegada do inverno, aumentam significativamente. 
(   ) As viroses aumentam, significativamente, com a chegada do inverno. 
(   ) As viroses, aumentam significativamente com a chegada do inverno. 
(   ) Com a chegada do inverno as viroses aumentam, significativamente. 
(   ) Com a chegada do inverno, as viroses aumentam significativamente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 

B) V V F F V 

C) V F F V F 

D) F F V V F 

E) F V F F V 
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Observe os dados hipotéticos de uma planilha de Excel 2010, apresentados na tabela 1, para 
responder as questões 06 e 07. 

Tabela 1 

 A B C D 

1 Cargos Vagas Inscritos Concorrência 

2 Assistente Administrativo 100 1.000 10 

3 Técnico de Enfermagem 50 800 16 

4 Técnico em Radiologia 10 400 40 

5 Somatório 160 2.200 13,75 

Fonte: Elaboração própria. 

Questão 06 (Peso 3) 

Considerando o número apresentado em D5, pode-se afirmar que a fórmula contida naquela célula é: 

A) =SOMA(B5:C5) 

B) =SOMA(D2:D4) 

C) =SOMA(D2:D4)/3 

D) =SOMA(C2:C4)/SOMA(B2:B4) 

E) =SOMA(C2/B2+C3/B3+C4/B4) 

Questão 07 (Peso 3) 

A estrutura da tabela 1 é composta por:   

A) 6 linhas e 5 colunas. 

B) 6 linhas e 4 colunas. 

C) 5 linhas e 5 colunas. 

D) 5 linhas e 4 colunas. 

E) 4 linhas e 5 colunas. 

Questão 08 (Peso 1) 

Ao utilizar o Word 2010, no grupo Fonte, o botão  tem como função 

A) alterar o tipo da fonte. 
B) alterar o tamanho do texto. 
C) diminuir o tamanho do texto. 
D) aumentar o tamanho do texto. 
E) alterar todo texto selecionado para maiúsculas ou minúsculas. 

Questão 09 (Peso 1) 

Ao utilizar o Excel 2010, no grupo Exibição, o botão  tem como função 

A) congelar painéis. 
B) abrir uma segunda janela. 
C) permitir a quebra de página. 
D) dividir a janela em diferentes painéis. 
E) empilhar as janelas abertas para que seja possível vê-las de uma só vez. 

Questão 10 (Peso 1) 

Ao utilizar o correio eletrônico, a opção Cco significa 

A) com cópia 
B) com cópia oculta 
C) cópia confidencial 
D) com documento anexo 
E) com documento critografado 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial 
são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles 
considerados de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 

Questão 16 (Peso 2)  

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 17 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

Questão 18 (Peso 2) 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 19 (Peso 2)  

Ao abordarmos os Sistemas Nacionais de Informação em Saúde encontramos nos chamados Sistemas 
de Regulação, uma série de informações essenciais que contribuem para qualificar as ações da gestão, 
otimizando os processos de alocação e distribuição de recursos e, em última instância, para melhorar 
os serviços de saúde disponibilizados à população (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação, é correto afirmar que  

A) o “Sistema de Centrais de Regulação” permite o controle e a regulação dos recursos hospitalares e 
ambulatoriais especializados.  

B) o usuário do “Sistema de Centrais de Regulação” não tem permissão para criar relatórios sem 
autorização prévia do Ministério da Saúde. 

C) a “Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade” controla a regulação dos procedimentos 
de alta complexidade no âmbito intermunicipal. 

D) o “Sistema Nacional de Transplantes” é responsável pela lista de espera de pacientes de órgãos e 
tecidos, e pela distribuição destes órgãos pelos municípios.  

E) o “Sistema do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde” permite a criação de 
análises gráficas que apresentam a situação do estado para o gestor. 
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Questão 20 (Peso 2)  

Ao tratarmos das Políticas de Saúde que contribuíram mais recentemente para a construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), encontramos no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, um marco 
regulatório que buscou estruturar diversos aspectos “de modo a garantir segurança jurídica, eficácia, 
institucionalidade, equidade regional e solidariedade sistêmica ao SUS” (ANDRADE e Cols., 2013, 
p.489). 

Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) Cria a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), definindo a integralidade 
da assistência à saúde. 

(   ) Traz a concepção do Planejamento Integrado da Saúde, superando os conceitos de região de 
saúde e mapa da saúde. 

(   ) Fortalece a regionalização, ao criar a Comissão Intergestores Regional de Saúde, reconhecendo 
as instâncias de negociação e consenso do SUS e suas competências.  

(   ) Extingue o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, enquanto acordo que regulava as 
ações interfederativas e as reponsabilidades dos entes de uma região de saúde 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 

B) V F F V 

C) V F V F 

D) F V V F 

E) F V F V 

Questão 21 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 

Questão 22 (Peso 3)  

“Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do 
SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar”. Tal 
política se constrói através de princípios e diretrizes e se operacionaliza por meio de um método e de 
seus dispositivos, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013).   

Em relação aos princípios da PNH, é correto afirmar que 

A) o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios da 
PNH.  

B) a indissociabilidade entre atenção e gestão diz que a PNH deve estar presente e inserida em todas 
as políticas e programas do SUS. 

C) o cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades da equipe de saúde, 
considerando o saber acadêmico dos profissionais.  

D) os princípios da PNH defendem que um SUS humanizado reconhece cada pessoa como cidadã de 
direitos, embora os usuários não produzam saúde. 

E) o princípio da transversalidade defende que os trabalhadores e usuários devem buscar conhecer 
como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde. 
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Questão 23 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (PNH) se constitui numa das 
mais importantes políticas públicas de saúde. Seguir as diretrizes que garantam sua implementação 
efetiva, consolidando os pressupostos da humanização na rede é fundamental para qualificar o Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004).  

Em relação às diretrizes para implementação da PNH na Atenção Especializada, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário. 
(   ) Otimizar o atendimento ao usuário, priorizando as ações terapêuticas e buscando reduzir as filas 

de espera nos consultórios médicos. 
(   ) Dispensar protocolos clínicos, de forma a respeitar as diferenças e necessidades do sujeito, além 

de priorizar e eliminar as intervenções desnecessárias. 
(   ) Estabelecer critérios de acesso, identificados de forma pública, incluídos na rede assistencial, 

com efetivação de protocolos de referência e contrarreferência. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 25 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 



Processo Seletivo – Consórcio Público Interfederativo de Saúde – Edital nº 001/2018  
 Técnico em Radiologia - Código 103 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.  8 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

A incidência mamográfica _______________ apresenta como critérios para o posicionamento 
anatomo-radiológico adequado: inclusão da musculatura peitoral maior ao nível da papila (músculo 
peitoral projetado no ângulo correto de 90°, no mínimo, até a altura da papila, com borda anterior 
convexa); papila perfilada; tecidos mamários profundos e superficiais bem separados; gordura 
retromamária visualizada nas incidências. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) cleavage 
B) crânio caudal 
C) manobra rotacional 
D) prolongamento axilar 
E) médio lateral oblíqua 

Questão 27 (Peso 1)  

O Método de Towne ___________________________ tem como objetivo avaliar adenomas da 
pituitária, com apresentação dos clinóides anteriores adjacentes a cada crista petrosa e diretamente 
acima do forame magno, de modo que o dorso da sela seja projetado acima deste mesmo forame, 
sobrepondo o occipital. Com a adoção deste método, o paciente deverá ficar posicionado de modo que 
flexione o pescoço e que a linha infra-órbito-meatal fique perpendicular ao filme. Os parâmetros 
técnicos, bem como o posicionamento das partes e o raio central, são fatores utilizados que favorecem 
a reprodução de forma correta do exame, principalmente, de acordo com a intenção radiológica. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) com raio central a 37º no sentido caudal 

B) com raio central a 30º no sentido caudal 

C) com raio central a 30º no sentido cefálico 

D) modificado com raio central a 35º no sentido caudal 

E) modificado com raio central a 30º no sentido caudal 

Questão 28 (Peso 1)  

Recentes avanços da Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) podem ser utilizados para detecção e 
quantificação das disfunções ventriculares. A alternativa que indica uma das técnicas padrões para 
exame de RMC é 

A) STIR. 

B) SPAIR. 

C) Flair spin-eco. 

D) Steady State Free Precession (SSFP). 

E) Mapa de velocidade e uma variante de fast spin-eco. 

Questão 29 (Peso 1) 

As imagens radiográficas em filme são avaliadas por fatores de qualidade. A alternativa que contém os 
principais fatores de qualidade da imagem radiográfica é  

A) densidade, ruído e artefato. 
B) distância, blindagem e brilho. 
C) resolução, contraste e distância. 
D) contraste, distorção e densidade. 
E) distorção, divisão radiográfica de chumbo, resolução e brilho. 

Questão 30 (Peso 1)  

A radiologia digital tem tomado cada vez mais espaço nos centros de diagnóstico por imagem. A 
quantidade de tons de cinza que podem ser representados em uma imagem de 8bits é 

A) 8 tons de cinza. 

B) 28 tons de cinza. 

C) 256 tons de cinza. 

D) 512 tons de cinza. 

E) 1024 tons de cinza. 
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Questão 31 (Peso 2)  

Sobre as técnicas radiológicas convencionais de membros superiores, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As técnicas radiológicas convencionais que envolvem o membro superior em pacientes 
ambulatoriais são, em geral, feitas com o paciente sentado de lado em uma posição que não 
seja forçada, nem desconfortável, para melhor aquisição radiológica possível. 

(   ) As vítimas de traumatismo de membros superiores podem ser radiografadas sobre a mesa ou 
diretamente na maca, entretanto o paciente deve ser movido o mínimo possível para 
proporcionar o espaço necessário na maca para o chassi para adequada técnica radiológica. 

(   ) A distância mínima do foco-filme (DFoFi) comum é 150 cm. Quando se radiografa com chassis 
colocados diretamente sobre a mesa de exames, para se manter uma DFoFi constante, a altura 
do tubo precisa ser aumentada em comparação com radiografias feitas com o chassi na bandeja 
do Bucky. 

(   ) Nas técnicas radiológicas realizadas em pacientes idosos, é essencial fornecer instruções claras 
e completas, sendo que os exames de rotina para membro superior podem requerer alterações 
no posicionamento para que acomodem as condições físicas e patológicas destes pacientes. 
Neste contexto, a técnica de exposição radiográfica não deve ser reduzida e/ou modificada em 
razão de certas condições patológicas, visto que não interfere na qualidade da imagem. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F  
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 32 (Peso 2)  

Sobre as articulações humanas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) No critério estrutural, são exemplos de articulações cartilaginosas: sindemoses, sutura e 
gonfose. Um exemplo clássico de sindemose é a articulação tíbio fibular distal. 

(   ) As articulações sinoviais são caracterizadas pela movimentação livre e encontram-se, na sua 
maioria, nos membros superiores e inferiores. Consistem em uma cápsula fibrosa contendo, em 
seu interior, líquido sinovial. 

(   ) No estudo da artrologia humana, pode-se classificar as articulações utilizando os critérios 
funcionais e também os critérios estruturais. Nos critérios funcionais, classificam-se em: 
sinartroses (articulações imóveis), anfiartroses (movimentos limitados) e diartroses (articulação 
de movimentação livre). 

(   ) As articulações presentes na coluna vertebral normal são: articulações intervertebrais, que se 
caracterizam por serem levemente móveis entre os corpos vertebrais; as articulações 
zigapofisárias, localizadas entre os processos articulares de vértebras adjacentes; e as 
articulações costovertebrais na região torácica, onde as doze costelas se articulam com o 
processo transverso e os corpos vertebrais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F F 
B) F V V V 
C) F F V F 
D) V V F V  
E) V F V F 

Questão 33 (Peso 2)  

Um determinado exame de tomografia computadorizada é realizado com matriz 512x512, espessura 
de corte de 0,5 cm e FOV de 25 cm. Nesse contexto, o volume do voxel é 

A) 0,5 mm³ 
B) 2,1 mm³ 
C) 1,19 mm³ 
D) 1,40 mm³ 
E) 2,97 mm³ 
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Questão 34 (Peso 2) 

Na incidência em decúbito lateral com raios horizontais do abdome, a posição do paciente em que se 
visualiza melhor o ar livre intraperitoneal na área hepática no abdome superior é: 

A) decúbito lateral esquerdo. 

B) decúbito lateral direito. 

C) decúbito ventral. 

D) decúbito dorsal. 

E) sedestrado. 

Questão 35 (Peso 2) 

Um equipamento de tomografia de 32 canais que possui detectores de 1 mm e incremento de 16 mm, 
tem um fator passo (pitch) de: 

A) 0:1 

B) 1:1 

C) 2:1 

D) 0,5:1 

E) 1,5:1 

Questão 36 (Peso 3)  

De acordo com a Portaria nº453/98 do Ministério da Saúde (MS), que estabelece as diretrizes básicas 
de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os níveis de referência da dose de entrada da pele (DEP) para radiografia da coluna torácica 
em AP e LAT são, respectivamente, 0,4mGy e 1,5mGy. 

(   ) A área livre é a área isenta de controle especial de proteção radiológica, onde os níveis 
equivalentes de dose do ambiente devem ser inferiores que 0,5mSv. 

(   ) De acordo com o assentamento de controle ocupacional (histórico ocupacional), o nível de 
registro estabelecido para monitoração mensal do tronco é de 0,10mGy. 

(   ) A verificação dos valores representativos de taxa dose dada ao paciente submetido à 
fluoroscopia faz parte do escopo dos testes anuais do controle de qualidade. 

(   ) Toda exposição gerada em exames radiológicos para fins empregatícios está proibida, exceto 
quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou 
para melhorar o estado de saúde da população. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V F F 

B) F V F F V 

C) F F V V V 

D) V F V F V 

E) V V F V F 

Questão 37 (Peso 3)  

A dose efetiva é a média aritmética ponderada das doses equivalentes em diversos órgãos. Ao realizar 
uma radiografia de tórax em um paciente adulto típico, foi obtida uma dose média no tecido (Di) de 
30µGy.  

Os fatores de ponderação (Wt) considerados são: pele 0,1; pulmão 0,12; mama 0,05; esôfago 0,05 e 
tireoide 0,05. Os demais órgãos e tecidos não citados equivalem a 0. Considerando apenas os fatores 
de ponderação mencionados e que a fórmula para cálculo da dose efetiva obtida é E= ∑ Di.Wt, a 
alternativa que contém a dose obtida é 

A) 8,0 µSv 

B) 10,5 µSv 

C) 11,1 µSv 

D) 17,1 µGy 

E) 20,1 µSv 
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Questão 38 (Peso 3)  

De acordo com a descrição das características gerais dos equipamentos emissores de raios X, 
conforme estabelecido pela Portaria nº 453/98 do Ministério da Saúde, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A emissão de raios X, enquanto durar a exposição, deve ser indicada apenas por um sinal 
sonoro. 

(   ) Os equipamentos radiográficos devem ser providos de dispositivo que corte automaticamente a 
irradiação ao final do tempo, dose ou produto corrente-tempo selecionados 

(   ) Para operacionalização do equipamento de raio X, somente os parâmetros mA, kVp e tempo de 
exposição são essenciais, por isso devem, obrigatoriamente, estar indicados nos equipamentos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 

B) V V F 

C) F V V 

D) F F V 

E) F V F 

Questão 39 (Peso 3)  

Sistemas utilizados para recepção, sintetização e transmissão de sinais de radiofrequência (RF) de 
modo que interajam com os spins na mesma faixa energética, garantem uniformidade e detecção de 
informações para posterior formação de imagem. Sobre os sistemas de bobina de radiofrequência, 
considerando a descrição apresentada, é correto afirmar que 

A) as bobinas transmissoras têm ação de sintetizar e receber sinal de RF.  
B) as bobinas receptoras de RF são apenas transceptoras de sinal de RF. 
C) a RF da ressonância não é transmitida do transceptor para o amplificador, e sim o contrário.  
D) bobinas Shim são duas ou mais bobinas de volume conjugadas, que obtêm, simultaneamente, o 

sinal de RF de duas ou mais regiões. 
E) o sistema descrito é composto por bobinas transmissoras de RF e receptoras de RF. Um exemplo 

de bobina transceptora, são as bobinas de volume. 

 

Questão 40 (Peso 3)  

Após realizar um exame de abdome, observou-se que, na imagem radiográfica, um cálculo renal tinha 
2 cm. Sabendo que este exame foi realizado com distância foco-receptor de imagem de 100 cm e que 
a distância aproximada entre o foco-objeto era de 80 cm, o tamanho real deste cálculo renal é 

A) 1,6 cm 
B) 1,7 cm 
C) 1,8 cm 
D) 1,9 cm 
E) 2,0 cm 
 


