
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

009 - Técnico de Raio-X 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________ 
 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder as questões de 01 a 08. 
 
“Fui criado com princípios morais comuns: 
Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, 
vizinhos, eram autoridades dignas de respeito e 
consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais 
afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos 
mais velhos, professores ou autoridades… Confiávamos nos 
adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das 
crianças da nossa rua, do bairro, ou da cidade… Tínhamos 
medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror… 
Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que 
perdemos. Por tudo o que meus netos um dia enfrentarão. 
Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e 
dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres 
ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em 
tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto… 
Anistia para corruptos e sonegadores… O que aconteceu 
conosco? Professores maltratados nas salas de aula, 
comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas 
janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que 
valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como 
presente por passar de ano. Celulares nas mochilas de 
crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A 
diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale 
mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que 
um sorvete. Mais vale parecer do que ser… Quando foi que 
tudo desapareceu ou se tornou ridículo? 
Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar 
as flores! Quero me sentar na varanda e dormir com a porta 
aberta nas noites de verão! Quero a honestidade como 
motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a 
solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o 
olhar olho-no-olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança! 
Quero calar a boca de quem diz: “temos que estar ao nível 
de…”, ao falar de uma pessoa. Abaixo o “TER”, viva o “SER”. 
E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, 
limpa como um céu de primavera, leve como a brisa da 
manhã! 
E definitivamente bela, como cada amanhecer. Quero ter de 
volta o meu mundo simples e comum. Onde existam amor, 
solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser 
“gente”. Construir um mundo melhor, mais justo, mais 
humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? 
Quem sabe?… Precisamos tentar… Quem sabe comecemos 
a caminhar transmitindo essa mensagem… Nossos filhos 
merecem e nossos netos certamente nos agradecerão!”. 
Arnaldo Jabor   

Questão 01 
O autor afirma que quando ele era pequeno: 
A Foi criado de forma muito rígida. 
B Respeitava apenas os parentes próximos. 
C Tinha medo das autoridades locais. 
D Possuía muito afeto pelos mais velhos. 
E Considerava as autoridades do seu bairro como seus 

familiares. 
 

Questão 02 
“Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que 
perdemos.” O termo em destaque na frase tem o mesmo 
sentido de: 
A Tristeza finda.  
B Tristeza sem fim. 
C Tristeza ínfima. 
D Tristeza íntima. 
E Tristeza transitória. 
 

Questão 03 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto e marque C 
para as corretas e I para as incorretas. 
 

(__)  As crianças de agora têm muito medo de sapos, do 
escuro e de filmes de terror. 

(__)  O autor afirma que, na atualidade, os Direitos Humanos 
são para os bandidos e não para os cidadãos de bem. 

(__)  Atualmente, o crime do sonegador de impostos é 
perdoado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta correta e 
respectivamente a sequência, de cima para baixo, das 
respostas das afirmativas. 
A I,C,I 
B I,I,C 
C C,C,C 
D C,I,I 
E I,C,C 
 

Questão 04 
“grades em nossas janelas e portas.” De acordo com esse 
trecho, no âmbito do texto, pode-se afirmar que o mundo 
atual está mais 
A sereno. 
B solidário. 
C violento. 
D pacífico. 
E desenvolvido. 
 

Questão 05 
“Quero a retidão de caráter”. Tomando como base esse 
trecho e o todo do texto, uma pessoa que tem retidão de 
caráter é o mesmo que uma pessoa ser: 
A Inteligente. 
B Íntegra. 
C Falsa. 
D Hipócrita. 
E Pérfida. 
 

Questão 06 
O que se pode afirmar sobre a frase: “Vamos voltar a ser 
“gente””, em relação ao todo do texto? 
A As pessoas da época do autor eram mais solidárias e 

tolerantes. 
B As pessoas de antigamente eram mais sérias e 

moralistas. 
C As pessoas da atualidade são mais compreensivas do 

que aquelas de anos atrás. 
D As pessoas de agora têm de voltar a ser mais 

individualistas. 
E As pessoas do mundo contemporâneo são mais 

solidárias. 
 

Questão 07 
O que o termo “Utopia” significa? 
A Algo próximo a acontecer. 
B Um ideal não atingível. 
C Fatalidade. 
D Respeito ao próximo. 
E Uma mensagem de solidariedade. 
 

Questão 08 
“Quero arrancar as grades da minha janela”  
 

Qual alternativa apresenta a frase correta em relação à 
substituição do termo em destaque pelo pronome? 
A Quero arrancar lhes da minha janela  
B Quero arrancar as da minha janela  
C Quero arrancá-las da minha janela  
D Quero arrancar elas da minha janela  
E Quero arrancar a elas da minha janela  
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Questão 09 
___ noite iremos ____ casa de minha tia. 
 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas da frase acima. 
A À; a 
B À; à 
C A; a 
D À; há 
E A; há 
 

Questão 10 
Analise as orações abaixo: 
 

I Onde você vai? 
II Aonde você esteve ontem? 
III Esqueci-me do nome dele. 
 

Está correto, em relação à regência dos verbos, apenas o que 
consta em: 
A I, II e III 
B II e III 
C I e III 
D II 
E III 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 11 
Sabendo que, em uma corrida, o primeiro colocado terminou 
a prova em 45min, e que o segundo colocado demorou mais 
1/9 em relação ao tempo do primeiro, quantos minutos o 
segundo colocado gastou para terminar a prova? 
A 45 
B 48 
C 50 
D 52 
E 55 

Questão 12 
Priscila comprou um carro por R$ 45.000,00 e o vendeu com 
um prejuízo de R$ 9.000,00. Qual a porcentagem de 
prejuízo? 
A 12% 
B 15% 
C 19% 
D 18% 
E 20% 
 

Questão 13 
Uma gráfica consegue imprimir, em 2 horas, o total de 350 
folhas. Em 7 horas, quantas folhas essa gráfica consegue 
imprimir? 
A 1225 
B 1220 
C 1235 
D 1255 
E 1230 
 

Questão 14 
Uma lesma está no fundo de um poço vazio de 21 metros de 
profundidade. Ela começa a subir, linearmente, três metros 
durante o dia e durante a noite ela escorrega um metro para 
baixo, também de forma linear. Seguindo esse mesmo ritmo, 
em qual dia ela chegará ao topo do poço? 
A 6º dia  
B 7º dia 
C 8º dia 
D 9º dia 
E 10º dia 
 
 
 

Questão 15 
Rosa comprou uma enorme barra de chocolate. Metade 
guardou para próxima semana. Do que restou, deu metade a 
seu filho, ficando com a outra e desta, comeu um quarto, o 
equivalente a 400 gramas. Quanto pesava a barra? 
A 7,4 kg 
B 6,8 kg 
C 6,2 kg 
D 6,4 kg 
E 8,0 kg 

 

Questão 16 
Num clássico regional entre dois times de vôlei, a quantidade 
de torcedores do time A era o triplo da quantidade de 
torcedores do time B somado a 200. Sabendo que existem 
1400 torcedores do time A no jogo, quantos eram os 
torcedores do time B? 
A 400 torcedores. 
B 500 torcedores. 
C 600 torcedores. 
D 700 torcedores. 
E 800 torcedores. 

Questão 17 
Uma floricultura vende seus produtos 50% mais caro do que 
compra. Sabendo que ela compra por R$ 1,80 cada tulipa e 
por R$ 2,50 cada cartão, qual é o seu lucro após vender 
1.000 tulipas e 200 cartões?  
A R$ 3.200,00 
B R$ 3.550,00 
C R$ 3.450,00 
D R$ 2.650,00 
E R$ 3.250,00 

Questão 18 
O saldo da conta bancária de Rosa é R$ 228,45 negativos. 
Para que o saldo da referida conta passe a ser R$ 385,00 
positivos, é necessário um depósito de: 
A R$ 613,45 
B R$ 623,00 
C R$ 613,00 
D R$ 633,45 
E R$ 643,45 

Questão 19 
Osvaldo possuía na poupança R$ 19.260,00. Porém, seus 6 
filhos estavam endividados e ele resolveu emprestar a eles 
dois terços desse valor. Sabendo que ele deu a mesma 
quantia para cada um deles, quanto cada um ganhou? 
A R$ 2.100,00 
B R$ 1.120,00 
C R$ 2.120,00 
D R$ 2.160,00 
E R$ 2.140,00 

Questão 20 
Paulo gostaria muito de comprar um rádio novo. O vendedor 
de uma loja de eletrodomésticos disse a ele que, se 
comprasse o rádio que estava na promoção à vista, teria um 
desconto de 15%, pagando por ele R$1.147,50. Qual é o 
valor do rádio sem o desconto? 
A R$ 1.550,00 
B R$ 1.150,00 
C R$ 1.450,00 
D R$ 1.250,00 
E R$ 1.350,00 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Podemos considerar a forma de radiação emitida pelos 
aparelhos de raios X como: 
A Química. 
B Eletromagnética. 
C Térmica. 
D Eletrotérmica. 
E Elétrica. 

Questão 22 
Assinale a alternativa que identifica a avaliação em tubos de 
raios X para a qual se utiliza a unidade de medida UC. 
A Percentual de umidade absorvida. 
B Índice de integração digital da imagem. 
C Capacidade Térmica. 
D Amperagem radioscópica. 
E Quantidade raios X gerados. 

Questão 23 
Sobre os elementos dos tubos de raios X, assinale a 
alternativa CORRETA:  
A Cátodo é o eletrodo negativo. 
B Ionodo é o eletrodo negativo. 
C Ânodo é o pólo negativo. 
D Ânodo e cátodo estão localizados no eixo do ducto 

sustentador. 
E A função básica do cátodo é emitir pósitrons e focalizá-

los. 

Questão 24 
Assinale a alternativa que identifica a medida para a qual, na 
radiologia, utiliza-se a unidade kV.   
A Distância. 
B Tempo. 
C Resolução. 
D Energia. 
E Contraste. 

Questão 25 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a operação de uma 
ampola moderna de raios X:  
A Os elétrons em sedimentação no filamento frio são 

desacelerados até o cátodo. 
B Os elétrons em ebulição no filamento aquecido são 

acelerados até o ânodo. 
C Os elétrons em ebulição no filamento frio são 

desacelerados até o ânodo. 
D Os elétrons em sedimentação no filamento frio são 

acelerados até o cátodo. 
E Os elétrons em sedimentação no filamento frio são 

desacelerados até o ânodo. 
 

Questão 26 
Quanto à prática profissional com raios X, assinale a 
alternativa CORRETA:  
A O uso do dosímetro pessoal é facultativo. 
B O uso de protetores plúmbicos é facultativo. 
C Maiores de 18 anos podem trabalhar com raios X 

diagnóstico. 
D Aumentar a carga de radiação no dia a dia do trabalhador 

pode favorecê-lo em sua adaptação aos raios X. 
E As aberturas de acesso nos locais de trabalho devem ser 

sinalizadas, sem barreiras de entrada para garantir a 
segurança do trabalhador em sua prática. 

Questão 27 
Assinale a alternativa CORRETA quanto às exposições 
ocupacionais na área de raios X.  
A A dose efetiva anual deve ser menor que 1 mSv. 
B A dose efetiva anual não deve ultrapassar a 20 mSv. 
C Evitar dosagens maiores que 2 e menores que 3 mSv. 
D A dose efetiva anual não deve ultrapassar a 10 mSv. 
E A dose efetiva anual não deve ultrapassar a 5 mSv. 

Questão 28 
A redução da exposição às radiações pelos profissionais em 
radiologia pode se dar por vários métodos, EXCETO:  
A Tempo, blindagem. 
B Hábitos de trabalho. 
C Sinalização. 
D Monitoração. 
E Prática de exercícios físicos. 

Questão 29 
O lado do transdutor que fica em contato direto com o 
paciente em ultrassonografia é definido como:  
A Plexo. 
B Holter. 
C Sonda. 
D Bulha. 
E Artefato de eco. 

Questão 30 
Assinale a alternativa que identifica um osso cuja fratura é 
interessante para o ângulo de Bohler:  
A Fêmur. 
B Rádio. 
C Frontal. 
D Calcâneo. 
E Ulna. 

Questão 31 
É possível visualizar anatomicamente o baço ou parte dele 
em radiologia no hipocôndrio:  
A Esquerdo. 
B Direito. 
C Central. 
D Gástrico. 
E Entérico. 

Questão 32 
Assinale a alternativa que explicita o total de ossos no 
esqueleto axial do adulto: 
A 20. 
B 40. 
C 80. 
D 60. 
E 100. 

Questão 33 
Assinale a alternativa que explicita o total de ossos no 
esqueleto apendicular do adulto: 
A 116. 
B 126. 
C 136. 
D 146. 
E 156. 

Questão 34 
Assinale a alternativa que descreve corretamente a posição 
do paciente quando este realiza o posicionamento de Fowler.  
A Deitado sobre o abdome. 
B Sentado. 
C Em decúbito – cabeça mais alta que os pés. 
D Deitado de costas – supinal. 
E Em decúbito oblíquo. 

Questão 35 
O processo de formação de uma imagem radiológica é dado 
pelo(a): 
A Exponenciação da transmissão de raios X pelo filme. 
B Relação entre tipo de onda X e o volume de raios no 

filme. 
C Somatório do contraste sobre a superfície do filme. 
D Resultado de somas na transmissão de raios X através 

de várias partes do corpo. 
E Resultado de diferenças na transmissão de raios X 

através de várias partes do corpo. 
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Questão 36 
Segundo a Constituição Federal de 1988, no que tange à 
Saúde, as ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 
II atendimento integral, com prioridade para as atividades de 

controle, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III participação da comunidade. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C I e II. 
D II e III. 
E I e III. 
 

Questão 37 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema 
Único de Saúde compete, além de outras atribuições: 
I controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 

III determinar a política e a execução das ações de 
saneamento básico; 

IV incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II, III e IV. 
C III e IV. 
D I e II  
E I, II e IV. 
 

Questão 38 
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
(NOB-SUS), ao mesmo tempo em que aperfeiçoa a gestão do 
SUS, volta-se para uma reordenação do modelo de atenção à 
saúde, propondo algumas redefinições, dentre as quais, NÃO 
podemos considerar: 
A Os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no 

tocante à direção única.  
B Os instrumentos gerenciais para que municípios e 

estados superem o papel exclusivo de prestadores de 
serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores 
do SUS.  

C Os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo 
progressiva e continuamente a remuneração por 
produção de serviços e ampliando as transferências de 
caráter global, fundo a fundo, com base em 
programações ascendentes, pactuadas e integradas.  

D A prática do acompanhamento, controle e avaliação no 
SUS, mantendo os mecanismos tradicionais, centrados 
no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os 
resultados advindos de programações com critérios 
epidemiológicos e desempenho com qualidade.  

E Os vínculos dos serviços com os seus usuários, 
privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 
criando, assim, condições para uma efetiva participação e 
controle social.  

 
 
 
 
 

Questão 39 
Julgue o exposto abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F), 
tendo em vista os três grandes campos de atenção à saúde 
segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (NOB-SUS). 
(__) O da assistência, em que as atividades são dirigidas 

às pessoas, individual ou coletivamente, e que é 
prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem 
como em outros espaços, excetuando-se o domiciliar.  

(__) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais 
amplo, incluindo as relações e as condições 
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o 
controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto 
de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros). 

(__) O das políticas externas ao setor saúde, que 
interferem nos determinantes sociais do processo 
saúde-doença das coletividades, de que são partes 
importantes questões relativas às políticas 
macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade 
dos alimentos.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo. 
A V; V; F 
B V; F; V 
C F; V; V 
D V; V; V 
E V; F; F 
 

Questão 40 
Segundo a lei 8080/90, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 
A Regimentar. 
B Implementar. 
C De urgência. 
D De exceção. 
E Complementar. 

Questão 41 
Conforme previsto pela Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), os municípios-sede de 
módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, 
no mínimo, para o atendimento básico em:  
I Clínica médica; 
II Clínica pediátrica; 
III Obstetrícia (parto normal). 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I.  
B II. 
C III. 
D II e III. 
E I, II e III. 
 

Questão 42 
De acordo com a lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações: 
I de vigilância sanitária;  
II de vigilância epidemiológica;  
III de saúde do trabalhador;  
IV de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e IV. 
B I e II. 
C II e III. 
D III e IV. 
E I, II, III e IV. 
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Questão 43 
Entende-se por saúde do trabalhador, conforme previsto na 
lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina à 
promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo, entre outras ações:  
I assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho;  
II participação, no âmbito de competência do Sistema Único 

de Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle 
das condições de produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 
produtos, de máquinas e de equipamentos que 
apresentem riscos à saúde do trabalhador;  

III informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão,  periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

IV revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas 
no processo de trabalho, tendo na sua elaboração,  a 
colaboração das entidades sindicais;  

V a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer  ao 
órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo o ambiente de  trabalho, quando houver 
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III, IV e V. 
B I, III, e V. 
C I, II, IV e V. 
D I, II e III. 
E I, II, III, IV e V. 

Questão 44 
Analise os itens a seguir com relação aos objetivos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a lei 8080/90: 
I a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde;  
II a formulação de política de saúde destinada a promover a 

eliminação de riscos de doenças específicas,  e a redução 
de outros agravos;  

III 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. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I.  
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I e III. 

Questão 45 
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua: 
I Regulamentação; 
II Fiscalização; 
III Controle; 
IV Adequação. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I, II e III. 

Questão 46 
De acordo com a lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com algumas instâncias 
colegiadas, dentre as quais: 
I a Conferência de Saúde; 
II o Conselho de Saúde; 
III o Conselho Nacional de Justiça. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E II e III. 

Questão 47 
Com base na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), analise os itens a seguir 
quanto a algumas das Responsabilidades e Ações 
Estratégicas Mínimas de Atenção Básica. 
I Controle da Tuberculose. 
II Controle da Hanseníase.  
III Controle da Diabetes Mellitus.  
IV Ações de Saúde da Criança.  
V Ações de Saúde da Mulher.  
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e V. 
B II, III e V. 
C III e IV. 
D I, III, IV e V. 
E II, III e IV. 
 

Questão 48 
Tendo em vista o Código de Ética dos Profissionais das 
Técnicas Radiológicas, no que tange às relações com o 
cliente/paciente, analise as assertivas a seguir: 
I O alvo de toda a atenção do Tecnólogo, Técnico e Auxiliar 

de Radiologia é o cliente/paciente, em benefício do qual 
deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade técnica e profissional. 

II É vedado ao Tecnólogo, Técnico e Auxiliar de Radiologia 
aproveitar-se da função exercida para obter vantagem de 
caráter econômico ou político. 

III Ao Tecnólogo, Técnico e Auxiliar de Radiologia é 
permitido fornecer ao cliente/paciente informações não 
específicas de sua formação. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C I e II. 
D II e III. 
E I e III. 
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Questão 49 
Segundo o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas, as entidades com atividade no âmbito da 
radiologia ficam obrigadas a: 
I Indicar o Assistente das Aplicações das Técnicas 

Radiológicas, de acordo com a legislação vigente; 
II Manter a qualidade técnica-científica dos trabalhos 

realizados; 
III Propiciar ao profissional condições adequadas de 

instalações, recursos materiais, humanos e tecnológicos 
que garantam o desempenho de suas atividades de forma 
plena e segura. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D II e III. 
E I e II. 
 

Questão 50 
Analise os itens a seguir, tendo em vista as penalidades 
previstas pelo Código de Ética dos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas: 
I Advertência confidencial em aviso reservado; 
II Censura confidencial em aviso reservado; 
III Multa; 
IV Censura pública; 
V Suspensão do exercício profissional até 30 dias; 
VI Cassação do exercício profissional, “ad referendum” do 

Conselho Nacional. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e V. 
B II, III, IV e V. 
C III, IV, V e VI. 
D I, III, IV  e VI. 
E I, II, IV, V e VI. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 
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