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A 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

B 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre as radiações ionizantes, responda verdadeiro 

(V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a 

sequência CORRETA: 

 

(__) Radiação ionizante: radiação cuja energia é superior 

à energia de ligação dos elétrons de um átomo com o 

seu núcleo; radiações cuja energia é suficiente para 

arrancar elétrons de seus orbitais. 

(__) A interação das radiações ionizantes com a matéria é 

um processo que se passa em nível atômico. Ao 

atravessarem um material, estas radiações 

transferem energia para as partículas que forem 

encontradas em sua trajetória. 

(__) Caso a energia transferida seja superior à energia de 

ligação do elétron com o restante da estrutura 

atômica, este é ejetado de sua órbita. O átomo é 

momentaneamente transformado em um íon negativo. 

 

A) V – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – V – F. 

D) F – F – V. 

 

22) Átomo ou molécula que se torna eletricamente 

carregado pelo ganho ou perda de elétrons é a 

definição de: 

 

A) Prótons. 

B) Nêutrons. 

C) Núcleo. 

D) Íons. 

 

23) Por ser responsável pela codificação da estrutura 

molecular de todas as enzimas das células, o DNA 

passa a ser a molécula chave no processo de 

estabelecimento de danos biológicos. Ao sofrer ação 

direta das radiações (ionização) ou indireta (através 

do ataque de radicais livres) a molécula de DNA 

expõe basicamente dois tipos de danos, sendo elas: 

 

A) Mutações gênicas e quebras. 

B) Mutações gênicas e codificação. 

C) Codificação e quebras. 

D) Codificação e mutações físicas. 

 

24) Em um indivíduo adulto, a grande maioria dos 

tecidos é constituída por células diferenciadas isto é, 

células que pouco se dividem ou que nunca o fazem. 

O caso extremo de diferenciação celular, com perda 

total da capacidade de divisão é o das células: 

 

A) Nervosas. 

B) Tegumentares. 

C) Pulmonares. 

D) Ósseas. 

 

25) Para a sela turca são realizadas as seguintes 

incidências, EXCETO:   

 

A) Incidência axial AP de crânio usando o método de 

Towne. 

B) Incidência lateral de crânio. 

C) Incidência parietoacantial usando o método de 

Waters para ossos da face. 

D) Incidência axial PA de crânio para sela turca usando 

o método de Haas. 

 

26) Sobre a Incidência axial PA de crânio – método de 

Caldwell, é INCORRETO afirmar: 
 

A) O usuário deve estar em decúbito ventral ou em 

ortostase, centralizado em relação ao receptor de 

imagem e alinhado com o eixo longitudinal do 

receptor de imagem, certificar-se que não haja 

rotação alguma.  

B) Abaixar o queixo para que a linha órbito meatal 

(LOM) fique perpendicular ao receptor de imagem. O 

feixe central deve coincidir com o centro do receptor 

de imagem e incidir de modo que saia exatamente 

sobre o násio, com feixes de Raios X angulados 

podalicamente em 15º.  

C) A distância foco-receptor de imagens é de 0,5 metro 

e a colimação deve ser feita de forma que toda a 

cabeça esteja incluída. 

D) A respiração deve ser interrompida. 

 

27) A radiografia da incidência axial AP para sela turca 

com o método de Towne permite o estudo das 

seguintes estruturas, EXCETO: 
 

A) Forame magno, dorso da sela. 

B) Dos clinoides anteriores e posteriores. 

C) Parte das cristas petrosas e occipital. 

D) Do clivus, das asas maiores, menores e corpo do 

esfenóide. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Na incidência lateral de crânio para Sela Turca, O 

feixe central deve coincidir com o centro do receptor 

de imagens e incidir perpendicularmente a 2 cm 

superior e 2 cm anterior ao meato acústico externo 

(MAE), com uma distância foco-receptor de imagens 

de 1 metro e a colimação deve ser feita para um 

campo de aproximadamente: 
 

A) 5 x 5 cm. 

B) 10 x 10 cm. 

C) 15 x 15 cm. 

D) 20 x 20 cm. 

 

29) Para realizar a incidência oblíqua de dedos: 
 

I - O usuário deve ficar sentado em uma cadeira na borda 

da mesa. Manter o paralelismo entre mão, punho e 

cotovelo - que estará fletido em 90°- e ombro, todos 

alinhados em um mesmo plano e com o eixo maior do 

receptor de imagem. Posicionar o dedo a ser 

radiografado, com auxílio de um acessório em 
formato de cunha com ângulo de 45°, em oblíqua 

sobre o receptor de imagem.  
II - O feixe central deve coincidir com o centro da região 

do receptor de imagem que será exposta e incidir 

com feixes de Raios X perpendiculares ao receptor 
de imagem sobre a articulação interfalangiana distal 

de interesse. Colimar a região a ser radiografada até 
os carpos. A distância foco-receptor de imagem é de 

1 metro. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão corretas. 

 

30) O sacro é constituído inicialmente por cinco 

vértebras, que se fundem no adulto em um único osso 

em forma de cunha. Articula-se superiormente com a 

quinta vértebra lombar e lateralmente com os ossos 

do quadril. Sobre a composição anatômica de suas 

faces, analise as afirmativas e assinale a alternativa 

correta: 
 

I - Face Pelvina: É côncava e lisa e possui quatro pares 
de foramens sacrais pelvinos, por onde saem os 

ramos ventrais dos primeiros nervos sacrais e seus 

vasos.  
II - Face Dorsal: É rugosa e convexa. As espinhas dorsais 

das vértebras sacrais formam a crista sacral 

mediana. A fusão dos processos articulares forma as 
cristas sacrais intermediárias. Possui quatro pares 

foraminas sacrais dorsais. Inferiormente, os cornos 
sacrais se articulam com os cornos coccígeos.  

Inferiormente, os cornos sacrais se articulam com os 

cornos coccígeos. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão corretas. 

31) Sobre a distensão cervical, analise as alternativas e 

assinale a que traz informações incorretas: 

 

A) Pode ser definida como dor cervical não-irradiada, 

associada a sobrecargas mecânicas ou posturas 

anormais prolongadas da coluna. 

B) Caracteriza-se por dor em região cervical posterior e 

em área do músculo trapézio, com restrições a 

movimentação ativa e passiva, além de áreas 

dolorosas à palpação. 

C) A incidência real desta condição é de difícil 

determinação, sendo extremamente comum, e 

apresentando-se com um espectro doloroso variável.  

D) As condições ocupacionais devem ser 

desconsideradas no desencadeamento e recidiva desta 

patologia. 

 

32) As hérnias discais cervicais são divididas em duas 

categorias, de acordo com a consistência do disco 

intervertebral. Indivíduos abaixo dos 45 anos 

apresentam hérnias chamadas: 

 

A) Duras. 

B) Moles. 

C) Convergentes. 

D) Divergentes. 

 

33) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a Câmara 

escura e assinale a alternativa que traz a sequência 

correta: 

 

(__) É o lugar específico onde se desenvolvem os 

processos de manuseio e revelação das películas 

radiográficas. É caracterizado pela ausência de luz 

natural, sendo permitida apenas uma luz de 

segurança, de cor branca e de baixa intensidade (6,5 a 

10 W), posicionada a uma distância de 220 cm do 

balcão. 

(__) A porta de acesso à câmara escura deve possuir um 

sistema de segurança de trancas para evitar a abertura 

acidental. 

(__) A temperatura ideal deve estar em torno de 18º C a 

24º C, com umidade relativa do ar de 40% a 60%. O 

higroscópio é o instrumento utilizado para medir a 

umidade e temperatura relativa do ambiente. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – V. 

D) F – V – F. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

34) Os filmes radiográficos São feitos de uma película 

feita de poliéster, revestidos em ambos os lados por 

uma emulsão de cristais de prata. É também 

duplamente coberto por gelatina, que tem a função de 

proteger a emulsão de acidentes mecânicos. Quanto 

ao tamanho dos filmes, são exemplos corretos, 

EXCETO: 

 

A) 13 x 18 cm; 18x 24 cm. 

B) 24 x 30 cm; 30 x 40 cm. 

C) 35 x 35 cm; 35 x 43 cm. 

D) 43 x 48 cm; 45 x 45 cm. 

 

35) Com relação aos componentes do filme radiográfico, 

o local onde é formada a imagem é denominado: 

 

A) Câmara protetora. 

B) Emulsão fotográfica. 

C) Camada adesiva. 

D) Base do filme. 

 

36) Com relação aos componentes químicos dos 

reveladores, a Hidroquinona é: 

 

A) Agente revelador, fornece detalhe da imagem 

(nitidez) no processo de revelação. 

B) Agente revelador, responsável pelos contrastes 

fortes na imagem; 

C) Conservante, evitando a oxidação da solução com 

oxigênio do ar atmosférico. 

D) Agente retardador, regulando o tempo de revelação, 

evitando o velamento do filme. 

 

37) Com relação aos componentes químicos do fixador, o 

Agente endurecedor que evita que a gelatina amoleça 

durante o processo de lavagem ou secagem por ar 

quente, durante o processamento do filme é 

denominado: 

 

A) Ácido acético glacial. 

B) Hipossulfito de sódio. 

C) Sulfito de sódio. 

D) Alúmen de potássio. 

38) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) publicou o 

Controle do Câncer de Mama, Documento de 

Consenso, recomendando as seguintes ações para 

rastreamento em mulheres assintomáticas: 

 

(__) Exame clínico das mamas a partir dos 25 anos.  

(__) Mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, com 

intervalo máximo de dois anos entre os exames.  

(__) Exame clínico das mamas e mamografia anual, a 

partir dos 40 anos, para mulheres do grupo de risco. 

 

A) V – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

 

39) Com relação ao Controle radiológico de lesão 

provavelmente benigna de mama (Categoria 3), o 

controle radiológico deve ser realizado de 6 em 6 

meses no primeiro ano e anualmente nos 2 anos 

seguintes. Radiologicamente, uma lesão é 

considerada benigna quando permanece estável num 

período de: 

 

A) 1 ano. 

B) 2 anos. 

C) 3 anos. 

D) 5 anos. 

 

40) Com relação à incidência caudocranial – RCC na 

mamografia, é incorreto afirmar sobre o 

posicionamento da paciente: 

 

A) Rotação do tubo 180º, feixe perpendicular à mama.  

B) Paciente de frente para o bucky, ligeiramente 

inclinada sobre o tubo.  

C) Abaixar o sulco inframamário além do limite normal.  

D) Centralizar a mama, comprimir de baixo para cima. 

Filme mais próximo dos quadrantes superiores. 

 

 


