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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta 

esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Língua�Portuguesa��

As questões de 1 a 8 deverão ser respondidas com base no texto abaixo: 
 

m dos centros de estudos de ciência da 

computação e inteligência artificial mais 

importantes do mundo reuniu um grupo 

de  pesquisadores com um único objetivo: tornar a 

robótica acessível a qualquer pessoa, mesmo para 

quem não  tem  conhecimento técnico algum sobre 

o tema. Com um investimento de US$ 10 milhões e 

um time com as melhores cabeças do 

Massachussetts Institute of Technology (MIT), 

Harvard e Universidade da Pensilvânia, a tarefa é 

ambiciosa, mas não impossível. 

O usuário poderia projetar, programar e 

imprimir robôs com performances sofisticadas em 

poucas horas, que hoje só seriam esperados de 

experts da área. Bastaria comprar um modelo e 

depois personalizá-lo em casa. 

– O projeto tem como objetivo reduzir o 

tempo de desenvolvimento de uma grande 

variedade de robôs úteis, abrindo muitas portas na 

indústria, educação, cuidados médicos e mesmo 

situações de desastre – declarou Rob Wood, da 

Universidade de Harvard. 

Máquinas voadoras em teste 

Os dois primeiros projetos a serem 

considerados como protótipos são um dispositivo 

em forma de inseto que pode ser enviado para 

explorar áreas contaminadas e uma extensão de um 

braço que pode ajudar a pegar objetos. 

 

Caderno Digital, Zero Hora, 11/04/2012 

1 

No primeiro período do texto, a expressão 
“Um dos centros de estudos de ciência da 
computação e inteligência artificial...” instaura o 
pressuposto de que 

 
(a) há vários centros desses estudos espalhados por 

diferentes países. 

(b) a ciência da computação e inteligência artificial é 
uma área muito importante. 

(c) esses centros estão fazendo muitas pesquisas 
sobre computação e inteligência artificial. 

(d) a computação e a inteligência artificial é uma área 
que exige muitos estudos. 

(e) as maiores instituições de ensino se ocupam de 
pesquisas sobre computação e inteligência 
artificial. 

2�

Segundo o texto, o propósito dos estudos 
empreendidos pelo MIT e pelas Universidades de 
Harvard e da Pensilvânia é 

 
(a) a transformação da robótica em uma ciência mais 

complexa. 

(b) a democratização dos robôs. 

(c) a substituição de mão-de-obra humana pela ação 
dos robôs. 

(d) o aperfeiçoamento de máquinas hoje 
ultrapassadas. 

(e) o desenvolvimento de uma política específica 
para a ciência da computação. 

3�

Na linha 7, o tema poderia ser substituído, 
sem alteração de sentido, por 

 
(a) a tarefa. 

(b) o assunto. 

(c) o problema. 

(d) a ciência. 

(e) o investimento. 

4�

A expressão “... um time com as melhores 
cabeças do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Harvard e Universidade da 
Pensilvânia...” (linhas 8, 9 e 10) deve ser 
entendida como 

 
(a) um conjunto com os artistas mais famosos dos 

Estados Unidos. 

(b) uma reunião com pessoas importantes de 
diferentes universidades. 

(c) um quadro de docentes do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Harvard e 
Universidade da Pensilvânia. 

(d) uma agremiação de jovens com as cabeças mais 
arejadas das universidades americanas. 

(e) um grupo com os maiores expoentes do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
Harvard e Universidade da Pensilvânia. 
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5�

Nas linhas 12 a 15, tem-se a expressão de 
uma 

 
(a) hipótese. 

(b) certeza. 

(c) dúvida. 

(d) ordem. 

(e) sugestão. 

6�

Na linha 13, a palavra performances poderia 
ser substituída, sem alteração de sentido, por 

 
(a) atribuições. 

(b) componentes. 

(c) desempenhos. 

(d) características. 

(e) materiais. 

7�

Das afirmações abaixo, 
 

I) Na linha 15, experts poderia ser substituída, 
sem alteração de sentido, por espertos. 

II) Na linha 17, o travessão tem a função de marcar 
o discurso direto. 

III) Na linha 25, protótipos poderia ser substituída, 
sem alteração de sentido, por modelos. 

 
está(ão) correta(s) 

 
(a) apenas a I e a II. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a II e a III. 

(e) a I, a II e a III. 

8�

De acordo com o conteúdo do texto, 
dentre as sugestões abaixo, o único título 
coerente seria 

 
(a) Investimentos de milhões na área da 

computação. 

(b) Robótica inacessível. 

(c) Tecnologia ameaçada. 

(d) Os robôs e as tarefas domésticas. 

(e) Robótica acessível. 

Conhecimentos�Específicos�

9�

Os equipamentos usados para a 
contenção dos pacientes em Medicina Veterinária 
NÃO devem ter, em sua constituição, 

 
(a) espuma plástica. 

(b) acrílico. 

(c) madeira. 

(d) borracha. 

(e) ferro. 

10�

Para a avaliação radiológica da região 
carpiana do membro direito de um equino PSI, o 
animal deve estar em 

 
(a) decúbito lateral esquerdo. 

(b) decúbito lateral direito.  

(c) estação. 

(d) decúbito dorsal. 

(e) decúbito esternal. 

11�

O momento indicado para se realizar uma 
radiografia do campo pulmonar de um felino é 

 
(a) ao final da inspiração, pois os pulmões estarão 

repletos de ar. 

(b) no final da expiração, pois os pulmões estarão 
repletos de ar. 

(c) no início da inspiração, pois os pulmões estarão 
repletos de ar. 

(d) em qualquer momento da expiração. 

(e) em qualquer momento da inspiração. 

12�

Nos exames radiológicos de face em 
felinos, as focinheiras 

 
(a) podem ser utilizadas desde que sejam 

confeccionadas de polietileno. 

(b) podem ser utilizadas desde que sejam 
confeccionadas de couro. 

(c) devem ser retiradas. 

(d) podem ser utilizadas desde que sejam 
confeccionadas de metal. 

(e) devem ser mantidas seja qual for o seu material. 
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13�

Para a avaliação radiológica da Displasia 
Coxofemoral, a projeção radiológica indicada é 

 
(a) ventrodorsal da região pélvica. 

(b) dorsoventral da região pélvica. 

(c) lateral esquerda da região pélvica. 

(d) lateral esquerda e ventrodorsal da região pélvica. 

(e) lateral direita e ventrodorsal da região pélvica. 

14�

Nos exames radiológicos, devem constar  
dados que identifiquem o paciente. Esses dados 
deverão indicar 

 
(a) lado esquerdo do paciente, não podendo se 

sobrepor a qualquer estrutura orgânica de 
interesse clínico/radiológico. 

(b) lado direito do paciente, não podendo se sobrepor 
a qualquer estrutura orgânica de interesse 
clínico/radiológico. 

(c) qualquer dos lados do paciente, desde que não 
se sobreponha à qualquer estrutura orgânica de 
interesse clínico/radiológico. 

(d) lado direito do paciente, podendo se sobrepor a 
qualquer estrutura orgânica de interesse 
clínico/radiológico. 

(e) lado esquerdo do paciente, podendo se sobrepor 
a qualquer estrutura orgânica de interesse 
clínico/radiológico. 

15�

Um felino da raça Siamês, fêmea, 10 anos de 
idade, necessita de uma avaliação pois há a suspeita 
de hidronefrose localizada no rim direito. As 
projeções radiológicas a serem usadas serão 

 
(a) ventrodorsal e lateral esquerda. 

(b) dorsoventral e lateral direita. 

(c) dorsoventral e lateral esquerda.  

(d) dorsoventral e ventrodorsal. 

(e) ventodorsal e lateral esquerda. 

 

 

 

 

 

16�

Os processos de revelação radiográfica, 
sendo manuais ou mecânicos, seguem os 
seguintes passos:  

 
(a) fixação, secagem, revelação, enxágue. 

(b) revelação, secagem, fixação, enxágue. 

(c) clarificação, revelação, fixação, enxágue. 

(d) revelação, enxágue, fixação, secagem. 

(e) revelação, clarificação, enxágue, fixação. 

17�

As radiografias reveladas devem ser 
armazenadas entre 

 
(a) 22 e 30 graus centígrados. 

(b) 24 e 35 graus centígrados. 

(c) 15 e 27 graus centrígrados. 

(d) 8 e 10 graus centígrados. 

(e) 0 e 2 graus centígrados. 

18�

Os pacientes cardiopatas devem ser 
contidos de forma  

 
(a) manual. 

(b) medicamentosa. 

(c) mecânica. 

(d) manual, medicamentosa e mecânica. 

(e) medicamentosa e mecânica. 

19�

Em uma avaliação radiológica o raio 
central deve incidir, exatamente, 

 
(a) a 10 cm à direita do órgão sob suspeita clínica. 

(b) a 10 cm à esquerda do órgão sob suspeita 
clínica. 

(c) no órgão sob suspeita clínica. 

(d) a 10 cm abaixo do órgão sob suspeita clínica. 

(e) a 10 cm acima do órgão sob suspeita clínica. 
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20�

Chassi, ou cassete, serve para 
acondicionar, no seu interior, o 

 
(a) écran e identificação do paciente. 

(b) colgadura e filme radiográfico. 

(c) écram e colgadura. 

(d) écran e o filme radiográfico. 

(e) identificação do paciente e colgadura. 

21�

Os filmes radiográficos devem ser 
armazenados em locais: 

 
(a) úmidos, claros e arejados. 

(b) secos, claros e arejados. 

(c) úmidos, escuros e não arejados. 

(d) secos,  escuros e  arejados. 

(e) secos, escuros e não arejados. 

22�

Em Medicina Veterinária, para a realização de 
exames radiológicos, um técnico  necessita de 
equipamentos de proteção individual (EPIs). Entre 
esses EPIs, encontramos 

 
(a) luvas e aventais pumblíferos e vidros sem 

cobertura pumblífera. 

(b) luvas de procedimentos, aventais comuns e 
vidros comuns. 

(c) luvas, aventais e vidros pumblíferos. 

(d) luvas de procedimentos, aventais e vidros 
pumblíferos. 

(e) luvas pumblíferas, aventais comuns e vidros 
normais. 

23�

O raio central faz parte 
 

(a) do aódio. 

(b) do catódio. 

(c) das radiações secundárias. 

(d) do feixe de raios x. 

(e) da placa aceleradora de elétrons. 

24�

Para a realização de um exame 
radiográfico de um canino macho, 12 anos de 
idade, na projeção ventrodorsal, o paciente deve 
estar em decúbito 

 
(a) dorsal. 

(b) ventral. 

(c) lateral esquerdo. 

(d) lateral direito. 

(e) em estação. 

25�

Em relação à Estrutura da Matéria, são feitas 
as seguintes afirmações: 

 
I) Todos os materiais existentes no universo são 

constituídos de átomos ou de suas 
combinações. 

II) A maneira como os átomos se combinam  
depende da sua natureza e das propriedades 
que as suas estruturas propiciam. 

III) O raio de um átomo é da ordem de 310−  mm, e 
suas propriedades químicas são definidas pelos 
elétrons das camadas mais internas. 

IV) Os elétrons e os nêutrons estão no núcleo. Os 
prótons ocupam as órbitas mais externas. 

 
Dessas afirmações, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas III. 

(b)  apenas I, II e III 

(c) apenas III e IV 

(d) apenas I e II 

(e) apenas II e IV. 

26�

A Quantidade  de Radiação no Feixe de 
Raios X pode ser relacionada diretamente como 

 
(a) o maior Escurecimento do Filme. 

(b) a  Frequência Atômica. 

(c) a possibilidade de Revelação 

(d) a Qualidade de elétrons produzidos. 

(e) o maior capacidade de Penetração. 
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27�

Em relação à origem do Raio X: 
 

I) Os Raios X têm  sua única origem no freamento 
de partículas carregadas no campo magnético 
do núcleo atômico. 

II) Os Raios X são idênticos aos Raios Gama, 
inclusive na origem. 

III) Os Raios X penetram somente em substâncias 
totalmente rádio transparentes. 

IV) Os Raios X não têm cor, não têm cheiro e 
propagam-se no vácuo com a velocidade da luz. 

 
Dessas afirmações, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas I, II e III. 

(b)  apenas I e II. 

(c) apenas I e III. 

(d) apenas II, III e IV. 

(e) apenas  IV. 

28�

Este é o  esquema de uma ampola  produtora 
de Raios X: 

 

  

I) Podemos afirmar, com certeza, que somente 
haverá produção de Raios X, se o equipamento 
estiver ligado à Alta Tensão. 

II) O feixe de elétrons é gerado por emissão 
termoiônica num filamento aquecido. 

III) O alvo metálico anodo pode ser fixo ou móvel  e 
polarizado negativamente.  

IV) Os filamentos polarizados  positivamente  são 
chamados de cátodo. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) apenas I e II. 

(b) apenas I, II e III. 

(c) apenas I e IV. 

(d) apenas I e III. 

(e) apenas II, III e IV. 

29�

Ainda em relação à Estrutura da Matéria: 
 

I) Isótopos são nuclídeos que apresentam o 
mesmo número de nêutrons e  diferente nº de 
prótons. 

II) Radionuclídeos ou  radioisótopos são as 
denominações dadas aos nuclídeos instáveis e 
radioativos. 

III) Raios X é a denominação dada à radiação 
eletromagnética de alta energia que tem origem 
na eletrosfera, ou no freamento de partículas 
carregadas no campo magnético do núcleo 
atômico ou dos elétrons. 

IV) As Radiações são produzidas por processos de 
ajustes que ocorrem no núcleo ou nas camadas 
eletrônicas, ou pela interação de outras 
radiações ou partículas com o núcleo ou com o 
átomo. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) apenas I, II e III. 

(b) apenas I, II e IV. 

(c) apenas I e III. 

(d) apenas II, III e IV. 

(e) apenas I e IV. 

30�

Quando dirigimos um feixe de  Radiação a 
um determinado objeto, temos originado do foco o 
feixe de Radiação Primária e, a partir da interação da 
radiação com o Objeto, a produção de radiação 
espalhada ou secundária. Podemos minimizar a 
Radiação espalhada 

 
(a) colimando o Feixe, utilizando Grades, utilizando a  

técnica de Afastamento do Corpo de Prova. 

(b) utilizando Grades, colimando o Feixe e utilizando 
a técnica de Afastamento do Filme. 

(c) utilizando Chassi Pequeno. 

(d) colimando o Feixe, não utilizando écran e 
utilizando chassi de Metal com Grade Acoplada. 

(e) diminuindo a Corrente e aumentando a Energia. 
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31�

A Variação do Rendimento de um Feixe de 
Raios X, está diretamente ligada a parâmetros de 
técnica, tais como 

 
(a) Corrente,  Espalhamento Comptom e Distância. 

(b) Quilovoltagem, Efeito Fotoelétrico e Filme. 

(c) Paciente e Filme. 

(d) Efeito Comptom, Efeito Fotoelétrico e Produção 
de Pares. 

(e) Distância Foco-Filme, Espessura do Paciente, 
Corrente e a Quilovoltagem. 

32�

Sobre a  Obtenção da Imagem Radiográfica: 
 

I) A qualidade da imagem radiográfica depende da 
combinação Filme e Écran. 

II) A qualidade da imagem   depende  do bom 
funcionamento da Reveladora Radiográfica. 

III) A qualidade da imagem depende apenas do 
processamento do Filme e do tamanho do 
campo de irradiação. 

IV) A qualidade da imagem depende da 
Interpretação do Radiologista. 

 
Dessas afirmações, esta(ão) corretas 
 

(a) apenas I e II. 

(b) I, II, III e IV. 

(c) apenas II. 

(d) apenas I e IV. 

(e) apenas I, II e III. 

33�

Quando falamos de EFEITOS BIOLÓGICOS 
RÁDIO-INDUZIDOS, as denominações que estão 
ligadas aos valores das doses recebidas e a forma 
de resposta são, respectivamente, 

 
(a) Somáticos e Hereditários. 

(b) Estocásticos e Letais. 

(c) Somáticos e Letais. 

(d) Imediatos e Tardios. 

(e) Estocásticos e Determinísticos. 

34�

Sobre Grandezas Radiológicas: 
 

I) Atividade de um Material Radioativo é o Numero 
de transformações nucleares por unidade de 
tempo, sua unidade é o Becquerel 

II) A unidade de Exposição é o Gray. 

III) A unidade de Dose Absorvida é o 
Coulomb/Quilograma 

IV) A unidade de Dose  Equivalente é o Sievert. 

 
Dessas afirmações, está(ão) corretas 
 

(a) apenas I, II e III. 

(b) apenas I e IV. 

(c) apenas I e II. 

(d) apenas II  e  III. 

(e) apenas III e IV. 

35�

Em relação à Monitoração Individual: 
 

I) Se houver suspeita de exposição acidental, o 
dosímetro pessoal deve ser enviado para leitura 
em caráter de urgência. 

II) Durante a utilização de avental plumbífero o 
dosímetro pessoal deve ser colocado sob o 
avental, aplicando-se um fator de correção de 
1/10 para estimar a dose efetiva. 

III) o dosímetro pessoal é de uso exclusivo do 
usuário do dosímetro no serviço para o qual foi 
designado. 

IV) Os dosímetros individuais destinados a estimar a 
dose efetiva devem ser utilizados sobre o 
Avental Plumbífero. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) apenas III e IV. 

(b) apenas I, III e IV. 

(c) apenas I e IV. 

(d) apenas I, II e III. 

(e) apenas II e III. 
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36�

Os Cuidados com a Radioproteção estão 
diretamente ligados ao controle dos seguintes 
parâmetros: 

 
(a) Clima, Umidade e Luminosidade. 

(b) EPIs, Umidade e Paciente. 

(c) Tempo, Distância e Blindagem. 

(d) Temperatura, Distância e Paciente. 

(e) Tempo, EPI e Umidade do Ar.  

37�

O Principio Básico de Proteção Radiológica 
estabelece que nenhuma prática  deve ser autorizada 
a menos que produza suficiente benefício para o 
individuo exposto ou para a sociedade. Esse 
princípio denomina-se 

 
(a) Justificação. 

(b) Otimização 

(c) Limitação da Dose Coletiva 

(d) Limitação da Dose Individual. 

(e) Prevenção de Acidentes. 

38�

Em  Relação ao Controle de Exposições 
Ocupacionais, podemos afirmar: 

 
I) A Dose efetiva média  anual não deve exceder 

20 mSv  em qualquer período de 05 (cinco) anos 
consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em 
nenhum ano. 

II) A Dose  equivalente  anual  não  deve  exceder  
500 mSv  para  extremidades  e 150 mSv para o 
cristalino. 

III) Maiores de 16 anos  podem trabalhar com RX 
Diagnósticos. 

IV) Para qualquer Individuo Ocupacionalmente 
Exposto às Radiações Ionizantes é facultado o 
uso de Dosímetro Pessoal. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) I, II, III e IV. 

(b) apenas I e II. 

(c) apenas I, II e IV. 

(d) apenas III e IV 

(e) apenas I, III e IV. 

39�

De acordo com a NORMA 453/98, são 
Responsabilidades Básicas dos Técnicos de 
Radiologia: 

 
I) Executar suas atividades em conformidade  com  

as instruções do Responsável Técnico e do 
Supervisor de Proteção Radiológica do Serviço e 
das exigências da Norma 453/98. 

II) Realizar apenas exposições autorizadas pelo 
médico do serviço. 

III) Atuar no Programa de Controle de Qualidade, 
nas avaliações de dose em pacientes e nas 
avaliações de índice de rejeição de radiografias 
de acordo com orientações do Supervisor de 
proteção radiológica. 

IV) Assentar os procedimentos radiológicos 
realizados. 

V) Manter assentamento em livro próprio de 
qualquer ocorrência relevante sobre condições 
de operação e de segurança de equipamentos, e 
das manutenções e dos reparos. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) apenas I, II e III. 

(b) apenas I, II e IV. 

(c) apenas I, II e V. 

(d) apenas II, III, IV e V. 

(e) I, II, III, IV e V. 

40�

Os Princípios de Radioproteção, de acordo 
com a Portaria 453-98 ANVISA, são: 

 
(a) Justificação, Otimização e uso de EPIs. 

(b) Justificação, Otimização, Limitação da Dose 
Individual e Prevenção de Acidentes. 

(c) Otimização, Dose Absorvida e Limitação da Dose 
Coletiva. 

(d) Otimização, Justificação e Blindagem dos EPIs. 

(e) Dose Absorvida, Limitação da Dose Individual  e 
Limitação da Dose Coletiva. 

 


