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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO  
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

ORDEM 

 

203 – Técnico em Radiologia 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova desta fase é composta de 40 (quarenta) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, 
c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o 
limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 
cartão-resposta. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro 
candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 

d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  

e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 
de comunicação; 

g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público; 

h) não se submeter ao controle por detecção de metal; 

i) não permitir a coleta de sua assinatura; 

j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 
Concurso Público; 

k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 9.19 do edital (os três últimos candidatos de cada 
turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material 
de prova. 

11. O candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, devendo, 
obrigatoriamente, entregar o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente assinalados e assinados ao aplicador da 
prova, sob pena de eliminação do Concurso Público. 

12. Caso deseje, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
13. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03. 
 

O guia de filósofos para viver em tempos de incerteza 
 

Como Epicteto disse, para os estoicos não é a coisa em si mesma que causa a turbulência. É como você pensa sobre ela. 
Poucas coisas causam mais sofrimento do que lutar contra circunstâncias que estão fora do seu controle ou ficar apegado a 

um resultado sobre o qual você não tem poder. 
O primeiro obstáculo – um tão importante que Epicteto o chamou de "nossa maior tarefa na vida" – é identificar o que está fora 

do seu controle, aspectos que os estoicos chamam de "externalidades". 
Felizmente, os estoicos explicaram de forma mais simples: trata-se de tudo além de seus próprios pensamentos, escolhas e 

ações. A saúde, por exemplo. Você pode escolher comer cinco legumes, verduras ou frutas por dia e se exercitar (escolhas suas), 
mas isso não significa que você nunca sofrerá de problemas de saúde (uma externalidade). Se você acha que significa, você não 
está apenas se iludindo. Você está se colocando no rumo de uma verdadeira decepção. [...] 

Como é muito fácil para nós confundirmos o que podemos com o que não podemos controlar, Epicteto recomendou adotar este 
hábito mental: "No caso de coisas específicas que te satisfazem ou beneficiam, ou às quais você ficou ligado, lembre-se do que elas 
são [...]", aconselhava ele. 

De forma controversa, os estoicos foram além. Embora possamos preferir ter boa saúde ou que um ente querido viva, tais 
externalidades não são "boas" ou "más" em si mesmas. Na verdade, argumentam eles, persegui-las pode às vezes nos colocar em 
circunstâncias ainda piores [...]. 

Como você não pode controlar essas externalidades, diziam os estoicos, também não serve para nada você ficar perturbado 
por causa delas. Afinal, nenhum desses "indiferentes" são realmente necessários para nossa felicidade – no final, tudo o que importa 
é como nós nos comportamos diante deles. 

Se isso soa familiar nos dias de hoje, é porque já foi ecoado em vários mantras e tipos de autoajuda durante anos – sejam os 
ensinamentos (que não deixam de ser controversos) da autora Byron Katie sobre "amar o que é" ou simplesmente o clichê moderno 
"é assim mesmo". 

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60922107.) 
 
01 - Com base no texto, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. Para os estoicos, o que sentimos a respeito de um fato importa pouco para a forma como lidamos com ele. 
2. “Externalidades” são aquelas circunstâncias ou acontecimentos que independem de nossa vontade ou empenho. 
3. Para os estoicos, a felicidade não é dependente de circunstâncias incontroláveis, como ter saúde. 
4. As lições dos estoicos restringiram-se à filosofia clássica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Considere o seguinte trecho: 
 

“A saúde, por exemplo. Você pode escolher comer cinco legumes, verduras ou frutas por dia e se exercitar (escolhas 
suas), mas isso não significa que você nunca sofrerá de problemas de saúde (uma externalidade). Se você acha que 
significa, você não está apenas se iludindo. Você está se colocando no rumo de uma verdadeira decepção.” 

 

A função do exemplo nesse trecho é: 
 

a) dar conselhos sobre como aplicar os ensinamentos estoicos ao tema da nutrição. 
b) demonstrar como práticas saudáveis levam a uma vida melhor. 
c) evidenciar a inutilidade de preocupações mundanas diante da inevitabilidade da morte. 
►d) usar uma situação prática para explicar o que os estoicos entendiam por “externalidade”. 
e) demonstrar como uma vida baseada no culto ao corpo pode ser decepcionante. 

 
03 - Sobre os termos destacados no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. “Isso” se refere a “problemas de saúde”. 
2. “Elas” se refere a “externalidades”. 
3. “Eles” se refere a “os estoicos”. 
4. “Deles” se refere a “indiferentes”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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O texto a seguir é referência para as questões 04 a 06. 
 

The end?* 
 

Eu nasci em 77. Tá, era ditadura, havia guerra fria, quente e as tragédias de sempre, mas tinha também uns Bobs Marleys e 
uns Johns Lennons por aí, prospectando possibilidades mais auspiciosas. Evito ser pessimista, mas não me parece que nada de 
bom virá da imersão intensiva de todos os habitantes do planeta em vídeos do Instagram em que balas Mentos fazem garrafas pet 
jorrarem Coca-Cola. Imagino os ETs do futuro: "Eles destruíram a atmosfera, as florestas e os mares para produzir energia para 
trabalhar de graça para o celular?!". É. [...] 

Não quero ser saudosista, mas diante do fim dos tempos vamos focar onde? Os quatro cavaleiros do apocalipse vieram mesmo, 
juntos e misturados: pandemia, aquecimento global, fome e essa brisinha amena de uma possível Terceira Guerra Mundial. Nunca 
tinha visto o presidente de um país ameaçar o mundo, ao vivo, com ogivas nucleares. Confesso que foi um tiquinho assustador. [...] 

Talvez seja Poliana da minha parte, mas cês não acham que teve alguns momentos nos últimos três ou quatro séculos em que 
a humanidade parecia ter alguma chance? Sei lá, esse lance de substituir o despotismo pela democracia, por exemplo, soava 
promissor. Agora, se eu entendi bem, o contrato social saiu de moda. Lei – não alguma lei específica, mas a ideia de haver lei – é 
uma "opinião" que não anda muito em alta. [...] 

Basta de depressão ou nostalgia. Vou fechar essa crônica de forma equilibrada, com uma notícia boa e uma ruim. A ruim 
primeiro, para terminar por cima: o mundo tá acabando. Agora a boa: é que o mundo tá acabando, também. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2022/02/the-end.shtml.) 
 

*The end, do inglês, significa “O fim”. 
 
04 - Um exemplo de linguagem informal empregada na crônica é:  
 

a) “Eu nasci em 77”. 
b) “[...] prospectando possibilidades mais auspiciosas”. 
c) “Eles destruíram a atmosfera, as florestas e os mares para produzir energia para trabalhar de graça para o celular”. 
d) “Não quero ser saudosista”. 
►e) “Confesso que foi um tiquinho assustador”. 

 
05 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A apresentação de uma notícia boa e outra ruim, na conclusão do texto, faz uso de ironia. 
b) O autor aponta para o problema de que, na contemporaneidade, defende-se um excesso de judicialização. 
c) O texto evidencia que todas as épocas carecem de esperança em dias melhores. 
d) Para o autor da crônica, os anos 1970 foram uma época de poucas tensões e de mudanças positivas. 
e) Na opinião do autor, a democratização da internet trouxe mais vantagens que desvantagens à humanidade. 

 
06 - O termo “auspiciosas”, destacado no primeiro parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por: 
 

a) inesperadas. 
►b) promissoras. 
c) predispostas. 
d) nefastas. 
e) fatídicas. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 07 e 08. 
 

Startups brasileiras entram na exploração espacial privada 
 

O Programa Espacial Brasileiro, coordenado pela Agência Espacial, patina há décadas, sem nunca decolar. Muitos cientistas 
então se voltam às empresas privadas, que hoje ganham cada vez mais protagonismo na exploração espacial fora do país, e 
poderiam colocar o Brasil de fato na corrida espacial. Mas há muitos obstáculos para essas empresas terem sucesso: além dos 
desafios tecnológicos, um problema menos óbvio é a necessidade de gerenciamento privado para projetos dessa complexidade. 
Mesmo diante dos impedimentos, alguns brasileiros com formação e experiência internacionais embarcam nessa jornada. 

 

(Disponível em: https://sciam.com.br/startups-brasileiras-entram-na-exploracao-espacial-privada/.) 
 
07 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Internacionalmente, empresas privadas vêm se destacando no ramo da exploração espacial. 
b) A Agência Espacial, que coordena o Programa Espacial Brasileiro, é um exemplo de empresa privada. 
c) O financiamento de projetos privados de exploração espacial é superior aos desafios tecnológicos do ramo. 
d) As empresas privadas no Brasil dependem de financiamento governamental para a exploração espacial.  
e) O Programa Espacial Brasileiro é bastante recente, pois conta com menos de uma década. 

 
08 - O segmento destacado estabelece no texto uma relação de: 
 

a) temporalidade. 
b) causa. 
c) finalidade. 
►d) concessão. 
e) condição. 
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09 - Considere as seguintes informações: 
 

1. O Sistema Estatístico Nacional é fundamentado na Lei 6.183, de 1974. 
2. A Lei 6.183 estabelece que o IBGE deve coordenar o Sistema Estatístico Nacional. 
3. O Sistema Estatístico Nacional deve produzir dados estatísticos. 
4. O planejamento estratégico governamental necessita de dados estatísticos. 

 

Assinale a alternativa que une as informações de acordo com as regras de pontuação da variedade padrão escrita da 
língua. 

 

a) O Sistema Estatístico Nacional é fundamentado na Lei de 1974, 6.183, que deve ser, coordenado pelo IBGE para produzir 
dados estatísticos que fundamentam, o planejamento estratégico governamental. 

b) O planejamento estratégico governamental, depende de dados estatísticos, que são produzidos pelo Sistema Estatístico 
Nacional o qual é fundamentado na Lei 6.183, de 1974, e coordenado pelo IBGE.  

►c) Coordenado pelo IBGE, por fundamentação da Lei 6.183 de 1974, o Sistema Estatístico Nacional deve produzir dados 
estatísticos, que são essenciais ao planejamento estratégico governamental. 

d) Segundo a Lei 6.183, de 1974 o Sistema Estatístico Nacional deve ser coordenado pelo IBGE produzindo dados 
estatísticos para o planejamento estratégico; governamental. 

e) A Lei 6.183, de 1974, estabelece que o IBGE deve produzir, dados, por meio do Sistema Estatístico Nacional estatísticos 
importantes para o planejamento estratégico governamental. 

 
10 - Considere o seguinte trecho: 
 

O humanismo ocidental é decente? 
 

O humanismo ocidental é seletivo: ignorou os 12 mil haitianos enviados pelos Estados Unidos para a prisão de Guantánamo e a 
invasão do país em 1994 [...]; __________ a presença norte-americana durante 20 anos no Afeganistão e 65 mil mortes que ali 
__________; ignorou os envolvimentos, desde 2001, diretos ou indiretos, de forças ocidentais na Síria ( __________ 400 mil mortes); 
ignora o que __________ na Somália e no Iémen; ignora a ocupação da Palestina por Israel e, nos últimos anos, os 21.500 mortos 
desse conflito. 
O humanismo ocidental __________ coração mole para um lado e coração de pedra para o outro. As guerras espalhadas pelo 
mundo com envolvimento do Ocidente somam, em 30 anos, quase um milhão de mortos, a grande maioria civis, mas o bom cidadão 
ocidental não chora por eles. 

(Disponível em: https://sciam.com.br/startups-brasileiras-entram-na-exploracao-espacial-privada/.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) ignorou – ocorreram – estima-se – se passa – têm 
b) ignoraram – ocorreu – estima-se – se passam – têm. 
c) ignorou – ocorreu – estimam-se – se passa – têm.  
d) ignoraram – ocorreram – estima-se – se passam – tem. 
►e) ignorou – ocorreram – estimam-se – se passa – tem. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - O Código Civil brasileiro dispõe, em seu art. 40, que “as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e 

de direito privado”. Diante das informações apresentadas, uma pessoa jurídica de direito público interno 
corresponderá a um(a): 

 

►a) autarquia federal. 
b) associação recreativa. 
c) sociedade de economia mista. 
d) partido político. 
e) empresa pública. 

 
12 - A Lei 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Lei 9.784/1999 é de aplicação supletiva aos órgãos do Poder Judiciário da União. 
2. Os Ministérios são compreendidos como órgãos federais. 
3. Órgão público será compreendido como a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 
4. A Lei 9.784/1999 aplica-se tanto à Administração Direta Federal quanto à sua Administração Indireta. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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13 - A Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, consagra um modelo de Estado do tipo social e democrático de 
direito que é regido por uma série de princípios em suas relações internacionais. A respeito do tema, considere os 
seguintes itens: 

 

1. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
2. Privilégio aos Estados parceiros comerciais. 
3. Concessão de asilo político. 
4. Solução pacífica dos conflitos. 

 

Corresponde(m) a princípio(s) que rege(m) as relações internacionais brasileiras: 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
14 - A Lei 8.112/1990 estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) O servidor demitido que esteja em débito com o erário estará dispensado do pagamento da dívida, caso a demissão não 
tenha sido aplicada a bem do serviço público. 

►b) Caso o servidor tenha de fazer reposição ou indenização ao erário, o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao 
correspondente a dez por cento da remuneração. 

c) A remuneração referente ao dia em que o servidor faltar ao serviço, sem motivo justificado, não será descontada de seus 
proventos, devendo ser descontada das férias no respectivo período aquisitivo. 

d) Ao servidor público é vedada a celebração simultânea de mais de um contrato de crédito consignado em folha de pagamento. 
e) O desconto de pensão alimentícia devida por servidor público depende de autorização prévia de seu superior imediato. 

 
15 - A Lei 14.133/2021 – nova lei de licitações e contratos administrativos – dispõe sobre normas gerais de licitação e 

contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. A modalidade de licitação destinada a contratação de obras e serviços comuns e especiais 
de engenharia conforme a nova lei é: 

 

a) Tomada de preços. 
b) Concurso. 
c) Leilão. 
d) Carta-convite. 
►e) Concorrência. 

 
 

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
 
16 - Sobre números reais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. 3/4 é maior que 1/3. 
2. 1 é menor que que 2/8. 
3. -7/3 é menor que -1/2. 
4. 3/2 é maior que 1/5. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - No mês de janeiro de 2022, um produto A, vendido na loja B, custa R$ 150,00. A partir do mês seguinte, a loja B faz um 

acréscimo de 10% ao valor do produto A todo início de mês. Qual será o valor cobrado pela loja B, pelo produto A, no 
início do mês de abril de 2022? 

 

a) R$ 49,65. 
b) R$ 195,00. 
►c) R$ 199,65. 
d) R$ 210,00. 
e) R$ 219,62. 

 
18 - Um jogo individual de tabuleiro inicia-se com 2 pinos. Sabe-se que a cada jogada são sempre adicionados o mesmo 

número de pinos e na jogada 10 o tabuleiro possui 22 pinos. Quantos pinos o tabuleiro possuía na jogada de número 5? 
 

►a) 12 pinos. 
b) 11 pinos. 
c) 10 pinos. 
d) 9 pinos 
e) 8 pinos.  
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19 - Considere a seguinte situação: 
 

Distribuição da população por situação de domicílio no Brasil 
 

No gráfico a seguir, que consta no site Brasil em síntese, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, são 
apresentadas informações dos censos demográficos no período de 1980 a 2010 sobre o percentual da população domiciliada 
nas áreas urbana e rural do Brasil. 

 
 

(Disponível em: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-situacao-de-domicilio.html.) 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O maior percentual de população rural foi em 1980. 
b) Entre os censos de 1991 e 1996, o percentual da população rural era maior que o percentual da população urbana. 
c) Entre os censos de 1996 e 2000, o percentual da população urbana estava abaixo dos 30%. 
d) A diferença percentual entre a população urbana e a população rural no ano de 2010 foi menor que 60%. 
e) A diferença percentual entre a população urbana e a população rural sempre foi maior que 40%. 

 
20 - Na malha quadriculada a seguir, cada quadrado mede 1 m².  

 

 
 
Qual é a área, em metros quadrados, do barco desenhado nessa malha? 

 

a) 16. 
b) 15. 
c) 13. 
d) 14. 
►e) 12. 

 
*21 - Em uma turma com 18 alunos, a média de idade entre os alunos é de 20 anos. Quando o aluno C sai da turma, a média 

de idade da turma diminui 1 ano. Qual é a idade do aluno C? 
 

a) 21 anos. 
b) 20 anos. 
c) 19 anos. 
d) 18 anos. 
e) 17 anos. 

 
* Questão anulada.  
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22 - Considere a sequência a seguir: 
 

A1B2 C2D4 E4F8 G8H16    I16J32 
 

Qual é o próximo elemento dessa sequência? 
 

a) K16L64. 
b) K32L32. 
►c) K32L64. 
d) J16L64. 
e) J32L64. 

 
23 - Se é possível alimentar 8 animais com 40 quilos de ração em um mês, quantos quilos de ração são necessários para 

alimentar 20 animais nesse mesmo período? 
 

a) 1000 quilos. 
►b) 100 quilos. 
c) 16 quilos. 
d) 10 quilos. 
e) 4 quilos. 

 
24 - Em um grupo de 900 alunos, 450 cursam a disciplina A e 550 cursam a disciplina B.  Quantos alunos cursam apenas a 

disciplina A? 
 

a) 450 alunos. 
►b) 350 alunos. 
c) 250 alunos. 
d) 200 alunos. 
e) 100 alunos. 

 
25 - Em um supermercado, o custo de 5 produtos do tipo A e 2 produtos do tipo B é de R$ 50,00. Já o custo de 2 produtos 

do tipo A e 4 produtos do tipo B é de R$ 60,00. Qual é o valor unitário do produto B? 
 

a) R$ 5,00. 
b) R$ 10,00. 
►c) R$ 12,50. 
d) R$ 17,50. 
e) R$ 25,00. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
26 - A planilha a seguir, elaborada no Excel 2007, versão em português, trata de uma lista de medicamentos a serem 

adquiridos. Em cada linha, constam informações sobre o valor unitário, a quantidade e o valor total dos medicamentos. 
Para se obter o valor total de um item, foi criada uma fórmula que resulta no produto do valor unitário pela quantidade 
daquele item a ser adquirido e pelo índice de cálculo, de modo que foram utilizadas as referências das células e há 
somente um índice de cálculo que deve ser utilizado para todos os medicamentos. 

 

 
 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para se obter o valor total do medicamento 2, a fórmula =B3*C3*$F2 apresentará valor incorreto. 
b) A quantidade de itens apresentada na coluna C precisa ser idêntica para que seja possível obter todos os valores totais 

utilizando índice de cálculo.  
c) A cópia do conteúdo da célula D4 e posterior uso do recurso “Colar” na célula D5 apresentará em D5 o valor R$ 66,57. 
d) Uma mudança no valor do índice de cálculo acarretará erro na planilha.  
►e) Se a fórmula =B2*C2*$F$2 for replicada para todas as células da coluna D, os valores serão obtidos corretamente. 

 
27 - Contas e senhas são os mecanismos de autenticação mais utilizados na internet atualmente, de acordo com a Cartilha 

de Segurança para a Internet. Em relação à definição de senhas de acesso a sistemas, é um cuidado importante: 
 

a) Utilizar dados pessoais como nome, sobrenome e datas importantes.  
b) Incluir informações que possam ser obtidas em redes sociais. 
c) Adotar sequências numéricas, como “987654”, como parte da senha. 
►d) Empregar grande quantidade e diferentes tipos de caracteres.  
e) Criar as mesmas senhas para acesso a sistemas de assuntos pessoais e profissionais.  
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28 - Considere a imagem a seguir, cujo texto foi redigido no Word 2007, versão em português, e obtido a partir de conteúdo 
publicado em site de notícias: 

 

 
 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Foi utilizado o recurso de alinhamento centralizado em todo o texto.  
►b) O trecho entre aspas está formatado em itálico. 
c) O recurso utilizado no último trecho e que permite o acesso ao site que publicou a informação é o sublinhado. 
d) Os nomes das cidades foram formatados em negrito e a palavra “isenção” está formatada como subscrita. 
e) No terceiro bloco do texto, a linha ondulada abaixo da sigla UFPR indica que o termo é repetido. 

 
29 - A respeito do sistema operacional Windows 10, versão em português, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É possível compartilhar a impressora que está diretamente conectada ao seu computador com outros 
computadores da rede que, por sua vez, poderão realizar impressões inclusive quando o computador principal 
estiver desligado.  

2. A busca de um arquivo pode ser realizada através do Explorador de arquivos ou diretamente pela pesquisa na 
barra de tarefas.  

3. O Explorador de arquivos contém uma configuração de visualização que permite a exibição de pastas e arquivos 
ocultos.  

4. As configurações de rede e internet do Windows são acessadas através do menu “Acessórios do Windows” que 
consta no menu iniciar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - Sobre a organização de dados em planilha eletrônica elaborada no Excel 2007, versão em português, é correto afirmar: 
 

►a) A ordenação dos dados pode ser realizada mediante uso de diversos critérios, simultaneamente.  
b) Filtro é o recurso que possibilita a classificação dos dados com base em diversos critérios. 
c) A inserção de gráficos numa planilha depende de uma conexão com o banco de dados externo. 
d) O recurso “Preencher” é utilizado para somar as células selecionadas e exibir a resposta na próxima célula. 
e) As fórmulas utilizadas para operações com caracteres utilizam o símbolo + no início do comando. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31 - Sobre os planos de posicionamento utilizados como referência nas relações entre as partes do corpo e a incidência 

dos raios X, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um plano coronal é qualquer plano vertical que divide o corpo em partes direita e esquerda. 
b) Um plano axial é um plano longitudinal que divide o corpo nas partes anterior e posterior. 
c) Um plano oblíquo é qualquer plano paralelo aos planos horizontal, vertical, sagital ou coronal. 
d) Qualquer plano perpendicular ao sagital mediano é chamado plano sagital. 
►e) Qualquer plano paralelo ao frontal é denominado plano coronal. 

 
32 - A respeito das partes componentes dos equipamentos de tomografia computadorizada, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. O conjunto de colimadores reduz a dose de radiação do paciente. 
2. O Gantry é a abertura ou portal do equipamento tomográfico multislice. 
3. A mesa ou cadeira do tomógrafo é o local onde o paciente deve ser posicionado para realização do exame. 
4. O controle do protocolo de exame é feito no console do operador. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
33 - Sobre as incidências radiográficas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O termo PA indica incidência dos raios X de anterior para posterior, sendo chamada de PA oblíqua verdadeira 
quando há rotação medial ou lateral. 

2. Uma incidência lateral descrita segundo a trajetória dos raios X é chamada de incidência mediolateral ou 
lateromedial, baseada na posição anatômica do paciente. 

3. Com uma incidência oblíqua anteroposterior, os raios X entram pela superfície anterior e saem pela superfície 
posterior do corpo ou parte do corpo que estiver em rotação (medial ou lateral). 

4. Incidência é um termo de posicionamento que descreve a direção ou trajetória dos raios X quando esses 
atravessam o paciente, projetando a imagem no receptor de imagem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
34 - Sobre os fatores de exposição utilizados para a obtenção de exames radiográficos, assinale a alternativa correta. 
 

a) O fator quilovoltagem (kV) é fixo nos equipamentos radiológicos, sendo possível variar apenas o tempo de exposição e a 
miliamperagem para cada imagem radiográfica. 

b) O tempo de exposição (ms) controla a duração e o poder de penetração do feixe de raios X. 
►c) Os fatores miliamperagem (mA) e tempo (s) são expressos como produto do mA multiplicado pelo tempo, sendo 

equivalente a miliamperes segundos (mAs). 
d) A quilovoltagem (kV) controla a quantidade de energia do feixe de raios X. 
e) A miliamperagem (mA) determina o poder de penetração do feixe de raios X. 

 
35 - Sobre os defeitos que podem ser vistos numa imagem radiográfica, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Presença de manchas marrons na radiografia pode ser resultado de pouco tempo do filme no banho final. 
b) Imagem clara (com densidade baixa) pode ser resultado de muito tempo no revelador e no fixador. 
c) Presença de artefato na imagem pode ser resultado de entrada de luz na câmara escura. 
d) Imagem escura (com densidade alta) pode ser resultado de uma exposição reduzida ou defeito no écran. 
e) Presença de manchas brancas na imagem pode ser resultado de pouco tempo do filme no banho intermediário. 

 
36 - Em relação à processadora automática de filmes radiográficos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes de ser transportado ao fixador, o filme é movido para o compartimento de solução levemente acidificada, a fim de 
neutralizar a ação do revelador. 

►b) A processadora automática usa um sistema de transporte deslizante que move o filme pelo revelador, fixador, água e 
compartimento de secagem. 

c) As soluções reveladora e fixadora usadas na processadora automática são as mesmas que as usadas no processamento 
manual, entretanto possuem uma menor vida útil devido ao aquecimento constante dos líquidos. 

d) Os rolos da processadora automática servem para deslocar o filme rapidamente pelos compartimentos com líquidos e para 
secar o filme por meio de compressão. 

e) Os filmes odontológicos são desembrulhados dentro da processadora automática, sendo essa uma das vantagens do uso 
desse equipamento no processamento radiográfico.  



11/11 
 

37 - Considerando os fatores físicos envolvidos na produção dos raios X, assinale a alternativa correta. 
 

a) O circuito de alta tensão fornece energia para o aquecimento do filamento de tungstênio da ampola. 
b) Quilovoltagem (kV) é a medida da tensão que faz com que os elétrons sejam acelerados do ânodo para o cátodo. 
►c) Miliamperagem (mA) é a medida do número de elétrons livres dentro do condutor. 
d) O circuito de alta tensão regula o fluxo da corrente elétrica para o filamento do cátodo. 
e) A energia elétrica aplicada na ampola permite a radioatividade dos elétrons livres. 

 
38 - Com base na anatomia esquelética (ossos e articulações), assinale a alternativa correta. 
 

a) O esqueleto axial abrange todos os ossos localizados no eixo central do corpo ou próximos a este, sendo formado por 126 
ossos distintos. 

►b) A coluna vertebral cervical é composta por 7 vértebras, enquanto que a torácica é composta por 12 vértebras. 
c) O esqueleto apendicular é formado por todos os ossos dos membros superiores e inferiores, sendo composto por 80 ossos 

distintos. 
d) As falanges dos membros superiores são compostas por um total de 16 ossos. 
e) Os metatarsos dos membros inferiores são compostos por um total de 14 ossos. 

 
39 - Considerando a técnica radiográfica de tórax, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A quilovoltagem deve ser alta o bastante para resultar em contraste suficiente a fim de demonstrar os muitos tons de cinza 
necessários à visualização das finas tramas pulmonares. 

b) A colimação cuidadosa é suficiente para reduzir a dose de radiação ao paciente, mesmo em idade reprodutiva, por isso 
os protetores de chumbo devem ser dispensados para evitar interferências na imagem final. 

c) A radiografia de tórax requer o uso de mA baixo e tempo de exposição mais elevado para minimizar o risco de movimento 
e perda de nitidez da imagem. 

d) Com a inspiração profunda, a cavidade toráxica diminui seu volume no sentido anteroposterior, facilitando a tomada 
radiográfica. 

e) De modo geral, na radiografia de tórax, o uso de quilovoltagem elevada (acima de 100) dispensa o uso de grades móveis 
ou fixas. 

 
40 - Sobre a qualidade das imagens radiográficas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O contraste radiográfico é definido pela variação total das densidades ópticas da porção mais clara para a mais 
escura da imagem radiográfica.  

2. O contraste radiográfico é um parâmetro importante, pois ele permite a visualização dos detalhes anatômicos na 
imagem radiográfica. 

3. Quando uma radiografia é obtida com alto contraste, ela permite a observação de mais sombras de cinza. 
4. A irradiação de regiões espessas do corpo produz uma quantidade considerável de radiação secundária e isto 

diminui o contraste da imagem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


