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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você 
está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões - 10 de Português, 10 
de Legislação Municipal, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de noções de informática e 20 de 
conhecimento específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
14h30 e término às 18h30 (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

12. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 
60(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 

Boa Prova!!! 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

______________________________ 
                     Assinatura 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 
 

Morte de indígenas na América teria causado pequena era do gelo 
 

A colonização europeia por aqui fez com que 56 milhões de hectares voltassem a virar vegetação, diminuindo o CO2 na 
atmosfera e deixando a Terra mais gelada 

 

Por Rafael Battaglia 
 

01 Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes 
fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar. 
Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, 
em parte, por conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento 
global. 

Um estudo da University College London, no Reino Unido, relaciona a 
ação dos colonizadores europeus na América durante o século 16 com um 
período conhecido como “Pequena Era do Gelo”. De acordo com os 
pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte. 

A pesquisa, publicada na revista Quaternary Science Reviews, mostra que 
as mortes fizeram com que uma vasta área ficasse inativa e, naturalmente, fosse 
reflorestada. O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos 
para moradia e agricultura elevaram os níveis de dióxido de carbono na 
atmosfera, causando uma queda de 0,15o C nos termômetros da Terra. 
 
Como o estudo foi feito? 

Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os 
pesquisadores foram atrás de dados populacionais da época. De acordo com 
eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de habitantes até 1492, quando 
o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui. 

Depois, os experts britânicos foram atrás do número de nativos mortos 
daquele ano em diante e calcularam que, entre assassinatos e epidemias de 
doenças (trazidas pelos europeus), a colonização eliminou 90% da população 
indígena – 54,5 milhões de pessoas. O número não é consenso: há autores que 
defendem que os europeus mataram 15 milhões. Um valor mais modesto, mas 
não menos significativo. 

Seja como for, o estudo estimou que a área desprotegida de tratamento foi 
de 56 milhões de hectares, que é aproximadamente o território da França. Todo 
esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação 
natural. Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma 
boa quantidade de CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda 
na sua concentração na atmosfera. 

A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de 
dióxido de carbono para cada um milhão de moléculas no ar). Para se ter uma 
ideia, atualmente se produz 3 ppm por ano na queima de combustíveis fósseis. 
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Disponível em https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/ 
Acessado em 9/02/2019 

 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261
https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/
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01 A pesquisa de que trata o texto corrobora a ideia de que 

(A) fenômenos naturais alteram a temperatura da Terra. 
(B) os colonizadores assassinaram dezenas de milhares de pessoas. 
(C) a morte dos indígenas deu origem a uma nova espécie de vegetação. 
(D) a ação humana pode afetar as condições climáticas do planeta. 
 

02 De acordo com os resultados da pesquisa, a presença dos indígenas 

(A) se restringia a uma área caracterizada por pouca vegetação. 
(B) mantinha os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. 
(C) produzia o desmatamento das áreas em que plantavam e habitavam. 
(D) se dava em áreas que interessavam aos colonizadores. 
 

03 De acordo com o texto, a pesquisa se baseou em 

(A) dados geográficos e cálculos numéricos. 
(B) estimativas meteorológicas e populacionais. 
(C) análise química e registros meteorológicos. 
(D) informações históricas e dados estatísticos. 
 

04 Em Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás 

de dados populacionais da época. De acordo com eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de 
habitantes até 1492, quando o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui (linhas 18 a 21), o termo 
grifado tem como referente 
(A) os indígenas. 
(B) os pesquisadores. 
(C) os habitantes. 
(D) os colonizadores. 
 

05 Em Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, em parte, por 
conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento global (linhas 3 a 5), a expressão 
grifada estabelece, entre os enunciados que articula, uma relação de 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) concessão. 
(D) inclusão. 
 

06 A concordância não foi observada em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) O número não é consenso: há autores que defendem que os europeus mataram 15 milhões (linhas 
25 e 26). 

(D) Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural (linhas 
29 a 31). 

 

07 O trecho em que uma expressão foi empregada em sentido conotativo é 

(A) De acordo com os pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte (linhas 8 a 10). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) Um valor mais modesto, mas não menos significativo (linhas 26 e 27). 
(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 

cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 
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08 Em Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural 

(linhas 29 a 31), as aspas foram empregadas para indicar 
(A) discurso direto. 
(B) ironia. 
(C) ênfase. 
(D) gíria. 
 

09 NÃO contém prefixo a palavra 

(A) inativa. 
(B) reflorestada. 
(C) defendem. 
(D) desprotegida. 
 

10 Sem alterar o sentido do enunciado, a palavra grifada poderia ser suprimida em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos para moradia e agricultura 
elevaram os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, causando uma queda de 0,15oC nos 
termômetros da Terra (linhas 13 a 15). 

(C) Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma boa quantidade de 
CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda na sua concentração na atmosfera 
(linhas 31 a 33). 

(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 
cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11 Nos termos da lei 17.331/2008, ao servidor público não será permitido 

(A) recusar fé a documentos públicos. 
(B) elogiar os demais servidores. 
(C) tratar com urbanidade os cidadãos atendidos pela prefeitura. 
(D) utilizar material da repartição para o desempenho de suas atividades na prefeitura. 
 

12 Sobre o direito de petição do servidor público é correto afirmar que o município de Marabá 

(A) não garante esse direto. 
(B) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 30 

dias. 
(C) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 90 

dias. 
(D) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 15 

dias. 
 

13 No que tange aos concursos públicos para provimento de cargos do município de Marabá, é correto 

afirmar que 
(A) não existe previsão legal para reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(B) existe previsão legal para reserva de 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(C) o concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período. 
(D) é possível abrir novo concurso, mesmo durante a validade do concurso anterior que ainda tenha 

candidatos aprovados, desde que assim queira o prefeito. 
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14 Acerca da nomeação nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que ela 

(A) ocorrerá depois da posse. 
(B) ocorrerá em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(C) far-se-á em comissão, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(D) dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. 
 

15 Acerca da posse nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) a posse ocorrerá antes da nomeação 
(B) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 2 anos a 

contar da publicação desse ato. 
(C) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 30 dias a 

contar da publicação desse ato. 
(D) o servidor não é obrigado a apresentar declaração de bens no ato da posse.  
 

16 Com base na lei 17.331/2008, sobre a competência para dar posse, é correto afirmar que, no poder 

executivo, esta prerrogativa cabe ao(a) 
(A) prefeito, quando se tratar de cargos de direção e assessoramento superior. 
(B) secretário de administração, aos dirigentes da administração indireta, quando assim designados e 

mediante prévia anuência do chefe do poder executivo, aos nomeados para os cargos de direção 
intermediária e aos nomeados para os cargos de provimento efetivo.  

(C) qualquer servidor público com mais de 10 anos de serviços para o município. 
(D) qualquer servidor público com mais de 20 anos de serviços para o município. 
 

17 Sobre o exercício do cargo, disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) ele ocorre com a publicação da classificação dos candidatos aprovados em concurso público. 
(B) será de 10 dias o prazo para o início do exercício no cargo público, contados da data da nomeação, 

sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. 
(C) sempre caberá ao prefeito dar o exercício ao servidor. 
(D) o servidor, ao entrar em exercício, deverá apresentar, ao órgão central de administração de pessoal 

do respectivo poder do município, os elementos necessários para elaboração da sua ficha 
funcional. 

 

18 No que se refere à jornada de trabalho dos servidores do município de Marabá, é correto afirmar 

que:  
(A) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de vinte (20), trinta (30) ou 
quarenta (40) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

(B) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e 
exclusiva dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
administração pública.  

(C) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao máximo de 4 (quatro) 
horas diárias de trabalho, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração 
pública.  

(D) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de dez (10), vinte (20) ou 
trinta (30) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

 

19 No tocante às atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada do servidor público do 

município de Marabá será de 
(A) quatro (4) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(B) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 5 minutos. 
(C) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(D) seis (6) horas diárias ou quarenta (40) horas semanais, com observação de intervalo de 15 

minutos. 
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20 Sobre o estágio probatório disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
(A) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(B) vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 

especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(C) 12 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de 

desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(D) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, a ser feita pela câmera dos vereadores do município.  
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 O concurso público do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves destina-se a vagas para os 

cargos de níveis médio e superior. A soma das remunerações iniciais de dois servidores que 
ingressarem nesse concurso, um de nível médio e o outro de nível superior, totalizará R$ 13.692,09, 
sendo que a remuneração do servidor de nível superior excederá a daquele de nível médio em R$ 
3.271,99. Nesse caso, a remuneração do servidor de nível superior será igual a  
(A) R$ 8.482,04. 
(B) R$ 7.583,04. 
(C) R$ 6.367,05. 
(D) R$ 9.210,05. 
 

22 Com velocidade constante V, um veículo sai de Marabá e faz uma viagem em um certo tempo T. 

Se a velocidade tivesse sido 50% superior a V, o tempo de viagem teria sido igual a 
(A) 50% de T. 
(B) 30% de T. 
(C) 3/2 de T. 
(D) 2/3 de T. 
 

23 Um terreno retangular, com 840m2 de área, contém 10 lotes retangulares, de mesmos comprimentos 
(b) e mesmas larguras (a), e um parque, também retangular, que mede 2b de comprimento e 2a de 
largura, conforme o esboço abaixo.  

 
 
O perímetro de cada um dos dez lotes mede 
(A) 30 m. 
(B) 32 m. 
(C) 36 m. 
(D) 40 m. 
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24 Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o 

desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um 
gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola. 
 

Desmatamento 
Amazônia Legal 

2016 

ESTADO KM2 

ACRE 389 
AMAZONAS 1099 

AMAPÁ 24 
MARANHÃO 261 

MATO 
GROSSO 1508 

PARÁ 3025 
RONDÔNIA 1394 
RORAIMA 209 

TOCANTINS 80 

TOTAL 7989 

Fonte: INPE 
 

 

 
 

A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o 
(A) estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal. 
(B) desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.  
(C) gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados. 
(D) estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil. 
 

25 Uma bandeira, semelhante à do município de Marabá, se apresenta com 3 cores diferentes, que se 

situam nas seções indicadas no esboço abaixo pelos números 1, 2 e 3, sendo que a repetição do 
número 1 indica que as seções com este número têm a mesma cor. Para as seções com números 1 e 
2, disponibiliza-se as cores amarela, azul, verde ou vermelha, enquanto, para pintar o interior da estrela, 
seção 3, são fornecidas somente as cores preta ou branca.   

 
Com as cores disponibilizadas, a quantidade máxima de possibilidades de pintura dessa bandeira é 
igual a 
(A) 36. 
(B) 24. 
(C) 16. 
(D) 12. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

26 Com relação aos conceitos de Internet, o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que 
usam o .br é o 
(A) Registro.br 
(B) Brasil.br 
(C) CGU.br 
(D) Ceweb.br 
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27 No programa Microsoft Office Word 2016, o conceito que permite que o usuário defina opções 

específicas de layout e formatação da página para diferentes partes de um documento é 
(A) cabeçalho. 
(B) seção. 
(C) clip-art. 
(D) smart-art.  
 

28 Considerando-se atalhos de teclado do programa de navegação Google Chrome no sistema 

operacional Windows 10, é correto afirmar que, para abrir uma nova janela no modo de navegação 
anônima, é necessário acionar a tecla de atalho 
(A) Ctrl+T 
(B) Ctrl+N 
(C) Ctrl+Shift+N 
(D) Ctrl+Shift+T 
 

29 No sistema operacional Windows 10, para criação de um texto pode-se utilizar o teclado. Contudo, 

outras opções estão disponíveis, como o ditado, que faz uso da fala para criar um texto. Para ativar a 
opção de ditar texto, deve-se primeiro ativar uma área de entrada de texto e em seguida acionar a tecla 
de atalho 
(A) Ctrl+Shift+F 
(B) Tecla do logotipo do Windows+H 
(C) Tecla do logotipo do Windows+Shift+F10 
(D) Ctrl+U 
 

30 Considere a planilha apresentada na figura abaixo, elaborada no Microsoft Office Excel 2016. 

 

 
A fórmula que permite retornar na célula A11 o número de vezes que o critério Roberto aparece no 
intervalo de A1 a A9 é 
(A) =TOTAL.SE("Roberto") 
(B) =CONTAR.VALORES(A1:A9;"Roberto") 
(C) =TOTAL.VALORES("Roberto") 
(D) =CONT.SE(A1:A9;"Roberto") 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

31 A radioproteção é um assunto fundamental para o profissional das técnicas radiológicas devido ao 

caráter ionizante da grande maioria das operações em radiologia. Sobre a radioproteção em salas de 
radiografia é correto afirmar que 
(A) a distância entre a fonte de radiação e o paciente não interfere na radioproteção, porém influencia 

muito a qualidade da imagem radiográfica. 
(B) o uso da grade antidifusora (Bucky) é essencial para reduzir a quantidade de radiação secundária 

que atinge o paciente. 
(C) é proibido que o paciente seja acompanhado na sala de raios-x, pois estará sujeito a exposição 

maior que o paciente devido à radiação secundária. 
(D) os acessórios de radioproteção devem estar à disposição de qualquer pessoa que venha a estar 

em um ambiente de exposição radiológica, seja o profissional, seja o paciente ou acompanhante. 
 

32 Os instrumentos de monitoramento radiológico são fundamentais para o controle da exposição a 

toda e qualquer radiação ionizante. O acessório utilizado diariamente pelo profissional para 
monitoramento pessoal é o/a 
(A) detector Gaiger-Müller. 
(B) curiômetro. 
(C) dosímetro do tipo TLD. 
(D) câmara de ionização. 
 

33 Sobre os princípios físicos envolvidos na produção de raios-X no tubo é correto afirmar que 

(A) o cátodo é o polo positivo 
(B) o filamento se encontra no alvo anódico, que é o polo negativo da ampola 
(C) o deslocamento de elétrons liberados pelo filamento e consequente colisão com o alvo somente é 

estimulado quando a quilovoltagem é acionada na mesa de comando. 
(D) compete ao cátodo a formação da nuvem de elétrons que irá se chocar com o alvo, o polo positivo 

da ampola. 
 

34 A imagem radiográfica necessita de parâmetros técnicos adequados para que tenha qualidade 

diagnóstica. Um parâmetro da qualidade radiográfica é o seguinte: 
(A) a radiação primária deve ser controlada pela grade antidifusora, já que interfere no acinzentamento 

da imagem. 
(B) quando a grade antidifusora do tipo móvel não é acionada durante a exposição, a imagem gerada 

fica “gradeada”. 
(C) quando se aumenta a distância fonte-receptor, a imagem radiográfica é produzida com menos 

ampliação e menos efeito anódico. 
(D) o filtro da janela do tubo de raios-X é o principal responsável pela diminuição da radiação 

secundária. 
 

35 A câmara escura é um ambiente de grande importância para o processo de revelação da imagem 

radiográfica após a exposição. Sobre o uso da câmara escura é correto afirmar o seguinte: 
(A) a imagem latente não pode ser sensibilizada pela luz ambiente antes do processamento químico 

para formação da imagem radiográfica. 
(B) são substâncias componentes do químico revelador a hidroquinona, o metol e o Alúmen de Cromo. 
(C) o sulfito de sódio é uma substância antioxidante comum ao revelador e ao fixador. 
(D) a temperatura do químico revelador deve ser regulada entre 47° a 53° para que as reações 

aconteçam com qualidade. 
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36 A radiologia digital trouxe benefícios como a facilidade de comunicação entre equipamentos e 

profissionais e a melhor qualidade diagnóstica. No que diz respeito à radiologia digital é correto afirmar 
que 
(A) o sistema DICOM tem como propriedade o armazenamento de informações quanto a identificação 

do paciente, local de realização do exame, data e hora, além de permitir ajustes de contraste da 
imagem. 

(B) o sistema PACS foi desenvolvido para padronização de laudos e as categorias de alteração do 
exame podem ir de 0 a 6 mediante análise por meio de workstation. 

(C) os equipamentos CR e DR foram desenvolvidos para não precisarem de chassi/cassete e, com 
isso, o receptor estar diretamente instalado na estativa e na mesa de exame. 

(D) a plataforma BI-RADS foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a emissão de laudos de qualquer 
lugar de que se tenha acesso à internet, pois os exames feitos na clínica/hospital podem ser 
acessados, por meio de senha, a partir de outro local, como a residência do radiologista. 

 

37 A ética em saúde é fundamental para o respeito ao ser humano, à privacidade e ao bom 

relacionamento cliente/profissional. Sobre a ética profissional do técnico em radiologia é correto afirmar 
o seguinte: 
(A) o sistema CONTER é responsável pela fiscalização ética nas áreas de radiologia e radioterapia no 

seguimento da medicina nuclear e da CNEN. 
(B) quando o exame do paciente apresentar alteração e a suspeita diagnóstica for de doença 

infecciosa grave, o técnico de radiologia deve comunicar imediatamente à vigilância sanitária e à 
imprensa para que a população se previna do processo infeccioso. 

(C) é dever do técnico em radiologia proceder de forma inequívoca ao ato de identificação, tanto sua 
quanto do paciente/cliente, nos filmes radiográficos, observadas as normas da instituição e do 
empregador. 

(D) o uso das radiações para experimentação é vedado em humanos, porém é livre o uso de animais 
de pequeno porte.  

 

38 Os pontos topográficos anatômicos servem de referência importante para o correto posicionamento 

radiográfico. A cabeça tem, por padrão referencial, algumas linhas que servem como referência angular 
para a execução de exames na região da cabeça. Denomina-se linha de Frankfurt ou linha alemã a 
(A) infra-orbitomeatal. 
(B) orbitomeatal. 
(C) interpupilar. 
(D) trago-mentoniana. 
 

39 Sobre radiografia da coluna vertebral é correto afirmar que 

(A) a incidência antero-posterior deve ser feita com angulação de 7° com direção caudal devido à 
curvatura lordótica. 

(B) o estudo da escoliose deve ser realizado com o paciente descalço. 
(C) o “posicionamento do nadador” permite o estudo das vértebras iniciais da coluna cervical. 
(D) a incidência transoral é indicada para visualização do cavum em perfil. 
 

40 Os traumatismos ortopédicos são indicações importantes no uso da radiografia simples. Quanto ao 

uso de estudos radiográficos para avaliação desses casos é correto afirmar que 
(A) o paciente que estiver portando colar cervical para estabilização da coluna, em suspeita de fratura 

de vértebra, somente pode ter esse colar retirado por autorização médica, ainda que possa causar 
artefatos na imagem.  

(B) o estudo do traumatismo do ombro requer as posições AP em rotação interna e externa, além da 
posição do nadador. 

(C) no traumatismo do fêmur com suspeita de fratura de colo é fundamental a realização de incidências 
AP e perfil (incidência de rã). 

(D) quando houver suspeita de fratura de escafoide, deve-se fazer a incidência PA do punho, com 
desvio radial. 
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41 A tomografia computadorizada utiliza uma numeração própria, chamada escala de Hounsfield, 

diretamente ligada à formação da imagem. É correto afirmar sobre a escala de Hounsfield que 
(A) é a medida do feixe de raios x que indica quantos milímetros tem a espessura de corte. 
(B) tem como principal princípio a formação de valores nescessários à produção de imagens de 

reconstruções MPR e de volume. 
(C) serve de referência para identificação da densidade do tecido na imagem tomográfica. 
(D) é responsável pela definição da ponderação da imagem (T1, T2, etc.). 
 

42 Os exames de tomografia computadorizada possuem inúmeras aplicações médicas, dentre as quais 

podemos citar 
(A) a utilização de meio de contraste oral, que é útil em casos de litíase renal. 
(B) os exames de crânio para pesquisa de traumatismo crânio-encefálico, em que se utilizam filtros 

somente para a parte óssea. 
(C) a reconstrução de tamanho real (life size) em casos de implante dentário. 
(D) os exames de pescoço, em que se deve evitar o uso de meio de contraste endovenoso. 
 

43 A ressonância magnética é um método de exame de alta capacidade diferencial dos tecidos ditos 

moles sobre o qual é correto afirmar o seguinte: 
(A) as imagens ponderadas em T1 são tipicamente utilizadas para análise anatômica e apresentam 

brilho intenso nos tecidos gordurosos. 
(B) na sequência FLAIR, o tecido adiposo tem seu sinal suprimido. 
(C) as sequências gradiente eco são normalmente demoradas, por isso não são indicadas para 

realização de apneia ou exames infantis. 
(D) é comum utilizarmos contraste de gadolínio, na proporção de 2 ml/kg, para estudos oncológicos. 
 

44 O fármaco utilizado para marcação em cintilografia óssea é chamado de 

(A) MIBI. 
(B) microesferas. 
(C) DMSA. 
(D) MDP. 
 

45 Considerando que radiofármaco é a denominação dada à substância administrada no paciente, que 

resulta da ligação química de um FÁRMACO + RADIOISÓTOPO, marque a alternativa correta abaixo.  
(A) Os kits de marcação devem ser produzidos com critérios de estabilização e apirogenicidade, por 

isso devem ser armazenados em quarentena em caixa de chumbo até serem misturados com o 
radioisótopo. 

(B) A meia-vida física do Tecnecio-99m é de aproximadamente 6h, por isso esse elemento exaure em 
12 horas. 

(C) A iodoterapia é praticada injetando-se iodeto de sódio endovenoso para que seu efeito seja mais 
eficaz, não devendo sua atividade (I131) ser superior a 40 mCi. 

(D) São vias de administração de radiofármacos a endovenosa, a oral e a ventilatória. 
 

46 Em um frasco com 180 mCi em 3 ml de kit marcado para realização de cintilografia do miocárdio, em 

que o protocolo exija o uso de 15 mCi, o volume para retirada de apenas uma dose em ml para este tipo 
de exame é 
(A) 0,33. 
(B) 0,5. 
(C) 0,25. 
(D) 0,45. 
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47 A radioterapia a distância, também chamada de teleterapia, utiliza aceleradores lineares, que 

apresentam na sua composição 
(A) cabeçote, gantry, tubo acelerador e fonte selada.  
(B) canhão de elétrons, fonte selada, gantry e cabeçote. 
(C) guia de ondas, carrosel, fonte selada, tubo de raio-x e gantry. 
(D) canhão de elétrons, tubo acelerador, guia de ondas, carrosel e colimadores. 
 

48 Conforme definido pelo ICRU, o termo “Gross tumor volume” significa 

(A) os tecidos que serão irradiados. 
(B) a extensão de tumor palpável ou visível a ser irradiada com uma dose específica. 
(C) a extensão palpável ou visível e região de crescimento tumoral. 
(D) os tecidos que serão poupados pela irradiação 
 

49 NÃO é radioisótopo utilizado em braquiterapia o 

(A) Gálio-67. 
(B) Iridio-192. 
(C) Cobalto-60. 
(D) Ouro-198. 
 

50 De acordo com as normas de proteção radiológica e de responsabilidade profissional do técnico em 

radiologia, dispostas na Portaria 453/1998, expedida pela ANVISA,  
(A) o técnico deve fazer uso de dispositivos dosimétricos que atestem exposição não superior a 100 

mSv/ano. 
(B) o técnico é responsável por elaborar o Plano de Radioproteção 
(C) deve o técnico em radiologia realizar monitoração de área, periodicamente, e manter os 

assentamentos dos dados obtidos, incluindo informações sobre ações corretivas. 
(D) compete ao técnico manter assentamento, em livro próprio, de qualquer ocorrência relevante sobre 

condições de operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos. 
 
  
 
 
 

 

 


