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preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação doquatro horas
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas de prova. Oduas horas
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas de prova.três horas

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no
recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo
seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1
O fracasso das dietas
História dos métodos para emagrecer é cheia de ideias repe-
tidas, requentadas e de baixa eficácia, mostra britânica em
novo livro

REINALDO JOSÉ LOPES 
Não é muito animadora a mensagem do livro "A Tirania das
Dietas", da britânica Louise Foxcroft, historiadora da medici-
na, com doutorado pela Universidade de Cambridge. Em re-
sumo: faz séculos que as dietas são sempre as mesmas – e
faz séculos que não funcionam.

"É uma história de repetição e, em parte, de novidades cos-
méticas. As mesmas ideias são reempacotadas e requenta-
das", disse Foxcroft, em entrevista por telefone à Folha. "Um
exemplo são as dietas ricas em proteína e com poucos car-
boidratos."

Nessa seara, o atual astro é o médico francês Pierre Dukan,
que diz ter criado seu método ao recomendar a um paciente
que comesse tanta carne magra quanto desejasse e bebesse
bastante água. Antes de Dukan, no entanto, houve a "dieta re-
volucionária"  do  médico  americano  Robert  Atkins  (1930-
2003), cujo livro de 1972 virou best-seller. E, mais de um sé-
culo antes, o britânico William Banting (1797-1878), agente fu-
nerário (sim, não é piada), publicou sua versão desse tipo de
dieta em "Carta sobre a Corpulência, Dirigida ao Público", em
1863.

"Esse tipo de dieta evoluiu independentemente, várias vezes,
porque funciona no curto prazo", diz Foxcroft. "O problema é
evitar que a perda seja revertida."

Outras supostas ideias brilhantes que parecem ter acometido
o cérebro dos desesperados para perder peso ao longo dos
séculos: a indução do vômito; o uso de laxantes para, diga-
mos, "descomer" o alimento o mais rápido possível; e o uso
de massagens violentas e espartilhos que "espremessem a
gordura" para fora do sujeito. 

A pesquisa de Foxcroft mostra ainda que a associação entre o
desejo de emagrecer e a cultura das celebridades tampouco é
tão moderna quanto se costuma pensar. Os primeiros astros
obcecados com a magreza são, ao que tudo indica, do século
19:  o  poeta  britânico  Lorde  Byron (1788-1824),  para  quem
"uma mulher nunca devia ser vista comendo ou bebendo, a
menos que se tratasse de lagosta, salada e champanhe"; e
Sissi, imperatriz da Áustria (1837-1898). Com 1,70 m e 47 kg,
cintura  esmigalhada  por  espartilhos,  alimentava-se  basica-
mente de leite (viajava com sua própria vaca) e suco de laran-
ja, além de fazer ginástica o tempo todo.

FOLHA DE S. PAULO. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/131637-o-fracasso-das-die-
tas.shtml>. Acesso em: 11 nov. 2013. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A argumentação do texto está organizada para afirmar que
a preocupação humana com o corpo é 

(A) antiga e recorrente. 

(B) fundamental à saúde. 

(C) ideal e progressiva. 

(D) necessária à sociedade. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, "É uma história de repetição e, em parte, de no-
vidades cosméticas. As mesmas ideias são reempacota-
das e requentadas", o núcleo do argumento é sintetizado
por meio de

(A) metonímia. 

(B) paranomásia. 

(C) sinédoque. 

(D) metáfora. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Outras supostas ideias brilhantes que parecem
ter  acometido  o  cérebro  dos  desesperados  para  perder
peso ao longo dos séculos: a indução do vômito; o uso de
laxantes para, digamos, ‘descomer’ o alimento o mais rápi-
do possível; e o uso de massagens violentas e espartilhos
que ‘espremessem a gordura’ para fora do sujeito”, há a
recorrência de uma estratégia discursiva para produzir um
determinado efeito no leitor. Que estratégia é essa e qual
efeito é produzido?

(A) Ironia e humor. 

(B) Aliteração e realce. 

(C) Retomada e surpresa. 

(D) Hipérbole e exaltação. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o Texto 2 abaixo.

Texto 2 

Disponível em:
<http://rumoao70.blogspot.com.br/2013/04/esforco.html>.  Acesso  em:  10
nov. 2013.

O Texto 2 dialoga com as ideias do Texto 1. O enunciado
que expressa essa intertextualidade é o seguinte:

(A) a angústia das pessoas com o ganho excessivo de
peso. 

(B) a preocupação das mulheres com o corpo de suas
amigas. 

(C) a previsibilidade das preocupações e das explicações. 

(D) a busca da solução ideal para problemas imaginários.

língua_portuguesa_médio
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Releia os Textos 1 e 2 e leia o Texto 3 para responder às
questões de 05 a 07.

Texto 3
Gordos do mal
Outra constante histórica, diz a pesquisadora, é o hábito de
desprezar as pessoas acima do peso. "Essa conexão entre
moralidade, dieta e peso vem desde os antigos gregos e ro-
manos, para os quais alguém fora de forma era um mal ci-
dadão", conta. "Em tempos de guerra e de escassez, é algo
que acaba voltando. O inimigo é pintado como um glutão,
preguiçoso e indulgente."

A trajetória dos medicamentos para emagrecer também não
anima. "Até hoje, nenhum demonstrou um perfil de seguran-
ça favorável em relação a efeitos colaterais, e seu sucesso
é no máximo modesto", critica. Para ela, a abordagem mais
sensata é a dos gregos, criadores do termo "dieta", encara-
da por eles como um controle gradual da alimentação, liga-
do a um programa de exercícios  e mudança de estilo de
vida. "É difícil, porque nosso ambiente alimentar está cada
vez mais contra nós, mas é o único caminho sensato", prega
Foxcroft.

FOLHA DE S. PAULO. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/131637-o-fracasso-das-die-
tas.shtml>. Acesso em: 11 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a temática explorada, o termo “Outra”, em
“Outra constante histórica”, estabelece  

(A) o encadeamento lógico do texto, possibilitando a cons-
trução do sentido. 

(B) a ligação entre os textos 1, 2 e 3, garantindo a se-
quência das ideias. 

(C) o distanciamento entre personalidades apresentadas
nos textos 1, 2 e 3. 

(D) a aproximação entre o autor e os potenciais leitores
do texto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, são traçados dois percursos históricos. Esses per-
cursos são:

(A) do imaginário social sobre o peso e das estratégias
contra o sobrepeso. 

(B) das condições alimentares e das consequências da
alimentação. 

(C) do ganho de peso e dos danos do peso ao organis-
mo.

(D) das lutas contra as doenças e da falta de recursos
para a saúde. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal estratégia argumentativa do texto é: 

(A) a busca de equilíbrio entre ideias com sentidos opos-
tas. 

(B) o emprego de termos técnicos próprios da classe re-
presentada. 

(C) a tentativa de induzir o leitor, por meio de linguagem
figurada. 

(D) o uso da voz de autoridade, por meio do discurso di-
reto. 

Releia os Textos 2 e 3 e leia o Texto 4 para responder às
questões de 08 a 10.

Texto 4

Disponível  em:  <http://monedanone.blogspot.com.br/2012/06/pesagem-
esmalte-lindo-que-foi-presente.html>. Acesso em: 10 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tirinha é caracterizada  

(A) pela exposição de ideias. 

(B) pelo recurso da instrução. 

(C) pelo argumento do exemplo. 

(D) pela descrição de fatos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso que produz o efeito de humor na tirinha é: 

(A) o compartilhamento de ideias. 

(B) o uso de palavras engraçadas. 

(C) a interpretação literal dos enunciados. 

(D) a concatenação dos recursos estilísticos. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 4 retoma e corrobora as ideias dos gregos,  no
Texto 3, indicando a necessidade de  

(A) reeducação alimentar. 

(B) redistribuição de renda. 

(C) reestruturação da sociedade. 

(D) reelaboração cultural.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos marcos topográficos, a espinha ilíaca an-
terossuperior  é  usada no posicionamento do quadril,  da
pelve e do sacro. Qual é o nível correspondente na coluna
vertebral? 

(A) L1-L2. 

(B) L3-L4. 

(C) S1-S2. 

(D) Abaixo do cóccix. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo principal da incidência de tórax AP lordótica é
avaliar 

(A) o mediastino. 

(B) as lesões nos ápices pulmonares. 

(C) o diafragma. 

(D) o coração. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos segmentos intestinais é o mais longo? 

(A) Duodeno. 

(B) Jejuno. 

(C) Íleo. 

(D) Cólon. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A uretrografia retrógrada é realizada em homens para se 
demonstrar toda a uretra e é facilitada por um instrumento
chamado 

(A) pinça Adson. 

(B) pinça Heiss. 

(C) pinça Taylor. 

(D) pinça Brodney. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vantagem do contraste iodado iônico em relação ao não
iônico é o menor 

(A) custo. 

(B) risco de reações adversas. 

(C) risco de espasmo venoso. 

(D) risco de retenção hídrica. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os efeitos colaterais comuns esperados após a in-
jeção do contraste iônico EV estão a sensação de uma
onda de calor temporária e 

(A) o gosto metálico na boca. 

(B) a visão de pontos brilhantes.

(C) a fraqueza. 

(D) a vertigem. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A primeira estrutura que o bário atinge em um trânsito de
delgado, após as radiografias seriadas, que permite finali-
zar o exame, é o 

(A) íleo. 

(B) ceco. 

(C) cólon transverso. 

(D) reto. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência submentovértice permite a avaliação das fos-
sas nasais, dos seios maxilares, das células etmoidais e 

(A) dos seios esfenoidais. 

(B) dos seios frontais. 

(C) da sela túrcica. 

(D) das órbitas. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estudo da coluna, a posição “do nadador” é direciona-
da para a caracterização 

(A) do processo odontoide de C2. 

(B) das interfacetárias cervicais. 

(C) da transição craniovertebral. 

(D) da transição cervicodorsal. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a administração de meio de contraste iodado endo-
venoso, o paciente mostrou alteração na voz (rouquidão).
Nesse caso, a primeira conduta do técnico é: 

(A) manter o paciente calmo, pois se trata de uma altera-
ção psicológica. 

(B) chamar o médico radiologista imediatamente. 

(C) administrar uma ampola de hidrocortisona 100 mg EV. 

(D) administrar uma ampola de cloridrato de metoclopra-
mida 10 mg IM. 

conhecimentos_específicos_técnico_radiologia
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A suspensão do uso de metformina, quando for utilizar o
contraste iodado EV, deve-se ao risco aumentado de 

(A) insuficiência hepática. 

(B) falência renal. 

(C) reação anafilática. 

(D) piora do diabetes. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a avaliação das articulações sacroilíacas, o ângulo
do raio central é direcionado no sentido 

(A) cefálico de 30 a 45º. 

(B) cefálico de 60 a 75º. 

(C) caudal de 30 a 45º. 

(D) caudal de 60 a 75º. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As duas contraindicações absolutas à realização de estu-
dos contrastados do trato intestinal com bário recebido via
oral são a obstrução do intestino grosso e 

(A) a perfuração de víscera oca. 

(B) a neoplasia metastática avançada. 

(C) a má rotação intestinal. 

(D) o  histórico de  reação anafilática  após  receber  con-
traste iodado. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os fatores de qualidade da imagem, o grau de ene-
grecimento da imagem processada é definido 

(A) pela densidade radiográfica.

(B) pelo contraste radiológico. 

(C) pelo detalhe. 

(D) pela distorção. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator primário de controle para o contraste é:

(A) a miliamperagem (mA). 

(B) o tempo de exposição (s). 

(C) a distância foco-filme. 

(D) a quilovoltagem (kVp). 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores de qualidade das imagens radiográficas são:

(A) escurecimento, contraste, resolução, nitidez. 

(B) contraste, densidade, resolução, distorção. 

(C) densidade, limpidez, distorção, claridade. 

(D) distância focal, resolução, densidade, nitidez.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A unidade denominada Rad é utilizada para avaliar a dose
de radiação

(A) no filme. 

(B) nos pacientes. 

(C) na sala de exame. 

(D) no equipamento de raios X. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os cuidados dispensados à tecnóloga de ra-
ios X grávida, além de se utilizar um segundo dosímetro, a
dose máxima de radiação durante toda a gestação deverá
ser de:

(A) 3 mSv 

(B) 4 mSv 

(C) 5 mSv 

(D) 6 mSv 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sigla ALARA está relacionada 

(A) à marca de écran. 

(B) a determinado órgão da OMS. 

(C) à proteção radiológica. 

(D) à medida de radiação. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A filtração nos aparelhos de raios X utiliza mais frequente-
mente:

(A) ferro. 

(B) alumínio. 

(C) molibdênio. 

(D) chumbo. 

conhecimentos_específicos_técnico_radiologia
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na realização de radiografias de tórax em PA (posteroan-
terior), o raio central deve ser direcionado para o nível da
vértebra:

(A) D-7 

(B) D-8 

(C) D-9 

(D) D-10 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos acidentes anatômicos aparece na incidência de
Caldwell, forame

(A) óptico. 

(B) espinhoso. 

(C) oval. 

(D) redondo. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência axiolateral, para o osso temporal, demonstra:

(A) a crista petrosa. 

(B) o labirinto ósseo. 

(C) o conduto auditivo interno. 

(D) o meato acústico externo. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A urografia excretora, dita minutada ou pela técnica 1, 2, 3,
é utilizada na seguinte indicação:

(A) diabetes. 

(B) gestação complicada. 

(C) carcinoma renal. 

(D) hipertensão arterial. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A posição em “borboleta” demonstra melhor

(A) o cólon direito. 

(B) o ceco. 

(C) o sigmoide. 

(D) o delgado. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a introdução da sonda retal, está indicada a posição 

(A) de prece maometana. 

(B) de Trendelenburg. 

(C) de Sims. 

(D) de Müller. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trânsito de intestino delgado está indicado na seguinte
condição:

(A) giardíase. 

(B) teníase. 

(C) amebíase. 

(D) estrongiloidíase. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação do intestino delgado, o aspecto em “pedra de
calçamento” é observado:

(A) na doença de Crohn. 

(B) na neoplasia maligna. 

(C) no divertículo de Meckel. 

(D) no íleo paralítico. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência axial ou “sol nascente” é utilizada para avalia-
ção dos:

(A) cotovelos. 

(B) punhos. 

(C) joelhos. 

(D) tornozelos. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manobra do “toque dos dedos dos pés” é indicada para
estudar:

(A) a coluna. 

(B) a hérnia hiatal. 

(C) o rim esquerdo pélvico. 

(D) a válvula íleocecal. 
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