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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05. 
 

 

DE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇA    
 
             Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo de refrigerante em frente à 

tevê ou não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate, é melhor começar a ficar 
de olho na balança e obedecer às recomendações médicas. Há hoje, no Brasil, 18 milhões de 
crianças e jovens acima do peso ideal. Destes, 1,9 milhão são obesos. O problema não é apenas 
estético. O excesso de peso costuma causar muitos problemas para a saúde. E atrapalhar a vida. 
Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para dançar um reggae quando se 
está gordo. Cansa-se facilmente. É como se você, ao correr ou dançar, carregasse sacos 
pesadíssimos. Além disso, crianças gordas podem se tornar adultos gordos com problemas de 
saúde sérios. Só que perder peso nem sempre é fácil. 

                                                                              ( Revista Superinteressante. 2006. )  
 
 
01. O texto pode ser classificado como: 
 

A) narrativo-descritivo. 
B) argumentativo-opinativo.        
C) lírico-moralizante. 
D) descritivo-subjetivo. 
 

02. A respeito do texto é correto afirmar: 
 

1- O título “De olho na balança”, uma forma figurada que significa prestar atenção no peso, tem    
relação com os problemas causados pela obesidade tratados no texto.   

2- Ao usar a expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no início do texto, a intenção do    
autor é  brincar com  outra expressão: levantamento de peso,  que é um tipo de esporte.  

3- A expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no texto, remete à idéia de tomar muitos 
copos de refrigerante, e sugere ser esse um “esporte” que faz engordar.  

4- O trecho “... crianças gordas podem se tornar adultos gordos ...”, da maneira como foi 
construído, determina que todas as crianças gordas terão sérios problemas de saúde quando 
adultas.  

 

O correto está em:  
 

A) 1, 2 e 3, apenas.        
B) 1, 2, 3 e 4.         
C) 2 e 3, apenas.  
D) 1 e 4, apenas.  
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03. “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate ...” 
A palavra em destaque na frase acima é uma forma flexionada do verbo “satisfazer”, o qual possui 
vários significados dicionarizados. O sentido do verbo “satisfazer” mais coerente com o contexto 
acima é:  
 
A) convencer a aceitar. 
B) pagar o que se deve. 
C) saciar um desejo. 
D) reparar um agravo.  

 

04. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem:  
 

1- Como estratégia argumentativa, o leitor do texto ora é referido pelo pronome pessoal “você”, 
ora pelo índice de indeterminação “se”, como, por exemplo, em “Se você é daqueles ...”;             
“Cansa-se  facilmente...”, “Não se anima”, “... você, ao correr ...”.     

2- Em: “Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para dançar um reggae 
quando se está gordo.” a conjunção “e” adiciona dois complementos ligados a “falar”.     

3- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças e jovens acima do peso ideal.” ocorre um 
problema de concordância, uma vez que o verbo haver tem o sentido de existir e, assim sendo, 
segundo a norma padrão, deveria estar no plural, concordando com “... 18 milhões de crianças 
e jovens ...”.   

4- No trecho: “... levantamento de copo de refrigerante em frente à tevê ...” seria necessário manter 
o acento grave no a, caso se substituísse o termo sublinhado por aparelhos de tevê.   

 
O correto está em:  

 
A) 1 e 2, apenas.               
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, apenas.  

 
 

05. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem: 
 

1- Em: “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo...” o advérbio de negação, modificando 
diretamente o verbo, foi o critério usado para a colocação correta do pronome átono em 
destaque.  

2- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças...” as vírgulas são empregadas para isolar 
adjunto adverbial, da mesma forma que em “É como se você, ao correr ou dançar, carregasse ...”  

3- Em: “Só que perder peso nem sempre é fácil.” o termo em destaque tem valor aditivo.  
4- Em: “Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo...” o “Se” mantém, em relação 

ao restante do período, um nexo coesivo com sentido de condição.  
       

O correto está somente em: 
 

A) 1. 
B) 2 e 3.  
C) 3 e 4.  
D) 1, 2 e 4.     
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06. De acordo com o art. 4º, do título II, da LOS – Lei Orgânica da Saúde, o conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o (a): 

 

A) Conselho de Saúde. 
B) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS). 
C) Conferência de Saúde. 
D) Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

07. Segundo a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, os níveis de saúde de uma população 
expressam a: 

 

A) desorganização social e cultural do país. 
B) organização social e econômica do país. 
C) organização cultural e política da sociedade. 
D) desorganização econômica da sociedade. 

 
08. A garantia constitucional de participação da população no processo de formulação, controle e 

execução da política de saúde no Brasil, chama-se: 
  

A) Participação complementar. 
B) Controle Social. 
C) Descentralização. 
D) Municipalização. 

 

AS QUESTÕES NUMERADAS 09 E 10 DEVEM SER RESPONDIDAS NA CONFORMIDADE DO QUE 
DISPÕE A LEI Nº 5.810/94 – REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ / 
RJU. 
 
09. É vedado ao Servidor Público: 
 

I-   Representar à autoridade competente contra ordens ilegais e contra irregularidades. 
II-  Referir-se de modo ofensivo a Servidor Público e a ato da administração. 
III- Cometer encargo legítimo de Servidor Público a pessoa estranha à repartição. 
IV- Pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, exceto quando se tratar de 

interesse do cônjuge ou dependente. 
 

O correto está somente em: 
 

A) I e II. 
B) I, III e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 

 
10. Pelo descumprimento dos deveres e violação às proibições, o Servidor Público ocupante de Cargo 

Efetivo estará sujeito às seguintes penalidades disciplinares, de acordo com a gravidade da falta: 
 

A) Repreensão, Advertência, Suspensão e Demissão. 
B) Advertência, Suspensão e Demissão. 
C) Advertência, Repreensão, Demissão e Destituição de Cargo em Comissão ou Função 

Gratificada. 
D) Repreensão, Suspensão, Demissão, Destituição de Cargo em Comissão ou Função Gratificada. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 25, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 
 
11. A produção de radiação secundária está diretamente ligada ao: 
 

A) tipo de grade. 
B) efeito Compton. 
C) tipo de écran. 
D) tamanho do foco. 

 
12. Os fótons de raios X, ao atingirem os écrans, torna-os: 
 

A) refratários. 
B) fluorescentes. 
C) radiopacos. 
D) refletores. 

 
13. A maior sensibilidade de um écran intensificador depende da: 
 

A) distância objeto-filme. 
B) distância foco-filme. 
C) capacidade de reflexo da luz. 
D) detecção de fótons de raios X. 

 
14. O mau contato dos écrans com o filme radiográfico acarreta o seguinte efeito: 
 

A) geração de eletricidade estática. 
B) aumento na densidade óptica. 
C) perda na resolução da imagem. 
D) redução na densidade óptica. 

 
15. A radiação secundária é tanto maior quanto: 
 

A) menor o tamanho do campo irradiado. 
B) menor a energia do feixe de radiação. 
C) maior o volume do corpo atravessado. 
D) maior a densidade da matéria irradiada. 

 
16. A melhor blindagem para os raios X é proporcionada por: 
 

A) chumbo. 
B) cobre 
C) ferro. 
D) alumínio 
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17. O filtro de alumínio usado em um aparelho de raios X diagnóstico tem por finalidade absorver a(s): 
 

A) radiações de alta energia. 
B) radiação dispersa. 
C) radiações provenientes da grade. 
D) radiações de baixa energia. 

 
18. Os diafragmas, cones e cilindros são utilizados com a seguinte finalidade: 
 

A) Limitar o campo de irradiação. 
B) Aumentar a intensidade do feixe de radiação. 
C) Aumentar a densidade óptica. 
D) Reduzir a intensidade do feixe de radiação. 

 
19. No pé, o primeiro dedo ocupa uma posição: 
 

A) lateral. 
B) profunda. 
C) medial. 
D) axial. 

 
20. É um acidente ósseo localizado no fêmur: 
 

A) Maléolo. 
B) Côndilo. 
C) Forâmen. 
D) Processo espinhoso. 

 
21. O pâncreas é um órgão do sistema: 
 

A) endócrino. 
B) circulatório. 
C) digestório. 
D) respiratório. 

 
 
22. A articulação escápulo-umeral pode ser classificada, funcionalmente, como uma: 
 

A) Fibrosa 
B) Anfiartrose 
C) Sinartrose 
D) Diartrose 

 
23. Quando se objetiva projetar o dorso da sela turca dentro do forâmen magno, deve-se radiografar o 

crânio na incidência de: 
 

A) Semi-axial em antero-posterior. 
B) Antero-posterior (AP). 
C) Hirtz. 
D) Postero-anterior (PA). 
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24. A glote, as cartilagens aritenoideas (direita e esquerda) e as pregas vocais são algumas estruturas 

anatômicas do seguinte órgão: 
 

A) Esôfago. 
B) Faringe. 
C) Traquéia. 
D) Laringe. 

 
25. A incidência axiolateral ínfero-superior, para o estudo radiográfico dos quadris, é também 

conhecida como: 
 

A) Danelius Miller. 
B) Lowenstein. 
C) Fergunson. 
D) Van Rosen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


