PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABIRA PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
DE PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Edital Nº 01/2017

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA
Código: 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O sábio procura a ausência de dor e não o prazer.” Aristóteles
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida
1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas
respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e
especificados na capa da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados,
telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor /
receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste processo
seletivo vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos. Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como o uso de livros, códigos,
manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Ao
término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da
sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 4 de dezembro de 2017.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30

(trinta)

questões

de

múltipla

escolha,

cada

uma

constituída

de

4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões
de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Saúde Pública e 15 (quinze) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
Povo Wajãpi, uma barreira indígena contra a
mineração na Amazônia
Os índios Wajãpi, que se espalham por um pedaço da
Amazônia brasileira, são uma das memórias vivas
mais antigas deste país. Viviam na Floresta Amazônica
desde antes que o Brasil fosse descoberto em 1500,
e sobreviveram todos estes séculos graças à relação
simbiótica que mantêm com a natureza. Cuidam dela,
e ela cuida deles. Apesar de levar tanto tempo ali, só
conseguiram demarcar suas terras legalmente em 1996,
durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Mesmo assim, são constantemente acossados por
madeireiros e garimpeiros ilegais. Por isso, se movem
pela selva para defender suas fronteiras. Sabem que
são alvo potencial de interesses dos não índios, como
eles chamam as demais raças.
Os Wajãpi se concentram numa área de 6.000 quilômetros
quadrados, no estado do Amapá, um pouco abaixo da
Guiana Francesa. Uma placa na entrada avisa que é
proibida a entrada de estranhos. O EL PAÍS obteve
autorização para visitá-los na semana passada, enquanto
digeriam as notícias sobre o imbróglio envolvendo o fim
da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca).
Inicialmente extinta por decreto pelo presidente Michel
Temer, a decisão agora está suspensa até o final do
ano. O Governo quer que ela seja acatada para ampliar
o acesso das mineradoras à floresta, mas os Wajãpi
não querem nem ouvir falar do assunto, mesmo com
a promessa de que suas terras serão preservadas.
A Renca pega metade da reserva Wajãpi, o que deixou os
índios bastante irritados. “Como alguém pode tomar uma
decisão sem consultar quem será afetado?”, questiona
Japu Wajãpi, um dos 1.300 indígenas desta etnia que vive
nas aldeias da área indígena.
[...]
A relação com a floresta é umbilical e mística.
A Amazônia, entendem eles, é de propriedade de deuses
invisíveis. “A terra tem dono, o rio tem dono, as árvores
têm dono. Não foi o homem que inventou a natureza”,
diz o cacique Kasiripiná Wajãpi. Por isso ela tem de ser
respeitada, e os minérios, ficar onde estão para que
as árvores estejam sempre em pé. “Sem a gente acho
que esta floresta nem existiria”, desabafa. É a floresta
que os alimenta e os protege da ganância dos homens
brancos que os perseguem ao longo da sua história.
[...]
JIMÉNEZ, Carla. Disponível em: <https://goo.gl/x3r5fN>.
Acesso em: 11 set. 2017 [Fragmento adaptado].

QUESTÃO 1
De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A Renca compreende parte do território indígena
de Wajãpi, que não deve ser atingido pela possível
exploração mineral.
B) Por não terem posse de suas terras garantidas
por lei, os Wajãpi se movem constantemente pela
selva.
C) Segundo o cacique dos Wajãpi, a ganância dos
homens brancos é responsável pela extinção da
floresta.
D) Os não índios são todos os indivíduos que não
pertencem à tribo Wajãpi.
QUESTÃO 2
Analise as afirmativas a seguir.
I.

A Renca, atualmente, continua existindo.

II.

Segundo pelo menos um dos Wajãpi, a tribo
deveria ser consultada sobre assuntos referentes
ao lugar em que ela vive.

III.

A tribo Wajãpi precede o descobrimento do
território brasileiro.

De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 3
Releia o trecho a seguir.
“A relação com a floresta é umbilical e mística.”
Nesse trecho, a autora quer dizer que os Wajãpi:
A) defenderão seu direito de morar na floresta com
todos os meios disponíveis.
B) têm, com o lugar em que vivem, uma ligação que
ultrapassa a questão física e chega à espiritual.
C) recusam a entrada de não índios no território por
causa do rompimento da relação que eles têm
com a floresta.
D) por causa da exploração mineral de suas terras,
temem que os deuses invisíveis da floresta
possam castigá-los.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 7

Releia o trecho a seguir.

Releia o trecho a seguir.

“O EL PAÍS obteve autorização para visitá-los na
semana passada, enquanto digeriam as notícias sobre
o imbróglio envolvendo o fim da Reserva Nacional de
Cobre e Associados (Renca).”

“O Governo quer que ela seja acatada para ampliar o
acesso das mineradoras à floresta, mas os Wajãpi não
querem nem ouvir falar do assunto [...]”

Considerando o contexto, é possível depreender que a
palavra destacada significa:
A) impossibilidade.
B) encerramento.
C) confusão.
D) possibilidade.
QUESTÃO 5
Leia as afirmativas a seguir.
I.

II.

III.

No trecho “Os índios Wajãpi, que se espalham
por um pedaço da Amazônia brasileira, são uma
das memórias vivas mais antigas deste país.”,
a palavra destacada pode ser substituída por
“desse”.
No trecho “[...] sobreviveram todos estes séculos
graças à relação simbiótica que mantêm com
a natureza.”, a palavra destacada pode ser
substituída por “esses”.
No trecho “[...] um dos 1.300 indígenas desta
etnia que vive nas aldeias da área indígena.”,
a palavra destacada pode ser substituída por
“dessa”.

De acordo com a norma padrão, estão incorretas as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

A alternativa que altera o sentido original do trecho é:
A) O Governo quer que ela seja acatada para ampliar
o acesso das mineradoras à floresta, porém os
Wajãpi não querem nem ouvir falar do assunto.
B) O Governo quer que ela seja acatada para ampliar
o acesso das mineradoras à floresta, contudo os
Wajãpi não querem nem ouvir falar do assunto.
C) O Governo quer que ela seja acatada para ampliar
o acesso das mineradoras à floresta, todavia os
Wajãpi não querem nem ouvir falar do assunto.
D) O Governo quer que ela seja acatada para ampliar
o acesso das mineradoras à floresta, portanto os
Wajãpi não querem nem ouvir falar do assunto.
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que a ideia entre colchetes não
está presente no respectivo trecho.
A) “Mesmo assim, são constantemente acossados
por madeireiros e garimpeiros ilegais.” [AMEAÇA]
B) “Por isso ela tem de ser respeitada, e os minérios,
ficar onde estão para que as árvores estejam
sempre em pé.” [MANUTENÇÃO]
C) “A Amazônia, entendem eles, é de propriedade de
deuses invisíveis.” [ESPERANÇA]
D) “Inicialmente extinta por decreto pelo presidente
Michel Temer, a decisão agora está suspensa até
o final do ano.” [INTERRUPÇÃO]
QUESTÃO 9
Releia o trecho a seguir.

QUESTÃO 6
Leia as afirmativas a seguir.
I.

II.

III.

No trecho “Sem a gente acho que esta floresta
nem existiria”, o pronome destacado foi utilizado
corretamente.

A palavra destacada confere ao trecho um valor:

No trecho “A Amazônia, entendem eles, é de
propriedade de deuses invisíveis.”, a palavra
destacada refere-se a “indígenas da etnia
Wajãpi”.

A) comparativo.

No trecho “O EL PAÍS obteve autorização para
visitá-los na semana passada [...]”, o pronome
destacado refere-se a “os Wajãpi”.

D) condicional.

De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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“O EL PAÍS obteve autorização para visitá-los na
semana passada, enquanto digeriam as notícias sobre o
imbróglio envolvendo o fim da Reserva Nacional de Cobre
e Associados (Renca).”

B) concessivo.
C) temporal.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Releia o trecho a seguir.

Observe o seguinte conjunto de dados.

“[...] sobreviveram todos estes séculos graças à relação
simbiótica que mantêm com a natureza.”

Sexo

Idade

Hipertensão

Paciente 1

masculino

18

não

Paciente 2

masculino

20

não

Paciente 3

masculino

40

não

Paciente 4

masculino

60

Sim

Paciente 5

masculino

75

Sim

B) “A Amazônia, entendem eles, é de propriedade de
deuses invisíveis.”

Paciente 6

feminino

18

sim

Paciente 7

feminino

20

sim

C) “A relação com a floresta é umbilical e mística.”

Paciente 8

feminino

40

sim

D) “[...] sobreviveram todos estes séculos graças à
relação simbiótica que mantêm com a natureza.”

Paciente 9

feminino

60

sim

Paciente 10

feminino

75

sim

A palavra destacada nesse trecho é acentuada pelo
mesmo motivo das palavras destacadas a seguir,
EXCETO:
A) “Os Wajãpi se concentram numa área de
6.000 quilômetros quadrados [...]”

SAÚDE PÚBLICA

Em relação aos cálculos de estatística básica, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) 30% dos homens possuem hipertensão arterial.

QUESTÃO 11

B) 100% das mulheres possuem hipertensão arterial.

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a
integralidade.

C) A idade média dos pacientes do sexo masculino é
a mesma dos pacientes do sexo feminino.

Qual é a melhor definição para esse termo?

D) A idade mediana dos pacientes do sexo masculino
é a mesma dos pacientes do sexo feminino.

A) É o conjunto de serviços prestados no âmbito de
urgência e emergência.
B) É o atendimento completo para todos pacientes
que necessitam de assistência terapêutica.
C) É o atendimento a todos os indivíduos,
independentemente do sexo, idade, renda,
escolaridade ou situação de emprego.
D) É o conjunto de ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.
QUESTÃO 12
De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
competências do Sistema Único de Saúde, EXCETO:
A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
B) Coordenar os serviços de educação nos níveis
fundamentais e médio, alinhado às demandas do
sistema de saúde.

QUESTÃO 14
De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério
da Saúde Nº 20 de 2017, houve redução do número de
casos prováveis, confirmados e óbitos por dengue no ano
de 2017, se comparado aos anos de 2016 e 2015.
Sobre esses dados e de acordo com os conhecimentos
sobre a doença, é correto afirmar:
A) Apesar de a dengue ser uma doença de notificação
compulsória, não é necessário a notificação, tendo
em vista que não representa uma emergência em
saúde pública.
B) Apesar da redução do número de casos, é
necessário manter as atividades de vigilância e
ações para evitar a propagação dos mosquitos e
criadouro de larvas do mosquito.
C) A redução do número de casos está relacionada à
vacinação em massa, que previne a ocorrência de
novos casos de dengue.
D) O número de casos pode ter diminuído em virtude
da redução da população sob risco.

C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano.
D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar
da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos.

5

QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

O Plano Diretor de Regionalização cria uma base territorial
para uma distribuição ótima dos equipamentos de saúde.

Considerando-se a formação e documentação da imagem
radiográfica, é incorreto afirmar:

Qual é a disposição ideal dos serviços de saúde prevista
no PDR do Estado de Minas Gerais?
A) A atenção primária à saúde deve estar presente
em todos os municípios e próxima às residências
das famílias; as unidades secundárias (média
complexidade) devem estar presentes nas
microrregiões; e as unidades terciárias (alta
complexidade), nas macrorregiões.
B) Todos os municípios devem disponibilizar em seu
território ações de atenção primária, média e alta
complexidade, para que esteja ao alcance rápido
e oportuno da população que delas necessita.
C) A atenção primária à saúde deve estar presente nas
macrorregiões, sendo ordenada pelas secretarias
estaduais de saúde; as unidades secundárias
(média complexidade) devem estar presentes
nas microrregiões; e as unidades terciárias (alta
complexidade), em todos os municípios.
D) Todos os municípios devem disponibilizar em seu
território ações de atenção primária. Ações de
média e alta complexidade são organizadas em
nível nacional devido ao elevado custo para sua
estrutura organizacional. Os municípios devem
estabelecer fluxos de referenciamento para esses
serviços.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA
QUESTÃO 16
Em relação ao sistema emissor e à formação dos raios X,
é incorreto afirmar:
A) O anódio pode ser de dois tipos: fixo (estacionário)
e giratório.
B) Em um anódio giratório, o ponto de impacto dos
elétrons é denominado pista focal.
C) Para evitar evaporação ou danos na superfície
do anódio no ponto de impacto dos elétrons,
é imprescindível o resfriamento eficiente do
anódio.
D) O vácuo no interior do tubo de raios X tem as
funções de reduzir a velocidade no deslocamento
dos elétrons do catódio até o anódio e isolar a alta
tensão.
QUESTÃO 17
Qual das incidências seguintes não faz parte do estudo
radiográfico do crânio?
A) Semiaxial anteroposterior – incidência de Towne,
Reverchon ou Bretton.
B) Axial submento-vértice – incidência de Hirtz.
C) Incidência de Hjelm-Laurell.
D) Oblíquas anteroposteriores.
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A) A nitidez geométrica da imagem radiográfica
depende do tamanho do foco emissor de raios X
e das distâncias foco–anteparo, objeto–anteparo
e foco–objeto.
B) Quanto menor o tamanho do foco emissor de
raios X, maiores serão o detalhe e a nitidez da
imagem radiográfica.
C) A luminescência nos écrans (telas intensificadoras)
é o resultado da transformação da energia dos
raios X em energia térmica.
D) Os fatores que afetam a atenuação do feixe de
raios X são a espessura, a densidade e o número
atômico do objeto irradiado.
QUESTÃO 19
Em relação à documentação da imagem radiográfica
analógica, é incorreto afirmar:
A) As caixas de filmes virgens devem ser
armazenadas na posição horizontal, em local
blindado à radiação.
B) As caixas de filmes virgens não podem ter contato
com nenhum tipo de líquido.
C) A temperatura do local de armazenamento dos
filmes virgens não deve sofrer variações bruscas.
D) Quanto mais sensível for o filme radiográfico,
menor será a luminosidade necessária para a
obtenção de um mesmo enegrecimento.
QUESTÃO 20
Em relação ao estudo radiográfico da coluna vertebral e
do sacrocóccix, é incorreto afirmar:
A) As incidências oblíquas anteroposteriores (direita
e esquerda) da coluna cervical mostram com boa
definição os forames intervertebrais (buracos de
conjugação).
B) A incidência semiaxial anteroposterior (Ferguson)
é utilizada no estudo radiográfico da articulação
lombossacra (L5-S1) e do sacrocóccix.
C) A incidência perfil dinâmico da coluna cervical
consiste na obtenção de duas radiografias em
perfil, com rotação direita e esquerda do crânio.
D) O estudo da coluna vertebral (Teste de Abel) em
anteroposterior é utilizada para avaliação dos
tipos de curvatura de uma escoliose.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

Considerando-se o processamento do filme radiográfico,
é incorreto afirmar:

Considerando-se a proteção radiológica, é incorreto
afirmar:

A) Uma radiografia com revelação deficiente pode
apresentar redução do contraste, observada
por meio de partes negras do filme que ficam
cinza-escuras.

A) Os efeitos estocásticos (randômicos) de uma
radioexposição são precoces, aparecendo após
pequeno período de latência.

B) Na processadora automática, os racks dos três
tanques devem ser lavados com bucha áspera de
material sintético e sabão em pedra neutro, pelo
menos uma vez por mês.
C) Uma das causas de superrevelação da radiografia
é a temperatura elevada da solução química do
revelador.
D) A radiografia, quando mal lavada, apresenta um
odor característico.
QUESTÃO 22
Em relação à qualidade da imagem radiográfica,
é incorreto afirmar:
A) A nitidez pode ser definida como a delimitação
mensurável dos detalhes de uma imagem, ou
seja, uma boa visualização dos contornos de uma
região anatômica.
B) O contraste pode ser definido como a diferença
entre as densidades ópticas máxima (preto) e
mínima (branco) da imagem radiográfica.
C) A grade antidifusora fixa geralmente é utilizada
em exames de pacientes acamados ou no ato
operatório.
D) A radiação espalhada (secundária) é tanto menor
quanto maior for a densidade da matéria irradiada.
QUESTÃO 23
Em relação aos principais planos do corpo humano e
aos termos relacionados com movimentos, é incorreto
afirmar:
A) Os principais planos do corpo humano são:
sagital, frontal e axial.
B) O plano coronal divide o corpo verticalmente em
parte ventral e dorsal.
C) Adução é um movimento lateral, ou seja, em
direção oposta ao plano sagital mediano.
D) Pronação é um movimento de rotação medial do
antebraço e da mão, de maneira à face anterior
(palma) ficar voltada para trás.
QUESTÃO 24
Qual das incidências seguintes não faz parte do estudo
radiográfico dos seios da face?

B) As gônadas do paciente devem ser sempre
protegidas por aventais plumbíferos ou protetor
de gônadas, desde que não interfiram no estudo
da região examinada.
C) O rad e o Gray são unidades de medida de dose
absorvida de radiação.
D) A formação de radicais livres é uma das
consequências biológicas da interação das
radiações ionizantes com moléculas orgânicas.
QUESTÃO 26
Considerando-se o posicionamento do paciente, ou a
região anatômica do corpo, em relação ao anteparo para a
obtenção de determinada incidência, é incorreto afirmar:
A) Decúbito lateral esquerdo: paciente deitado sobre
o lado esquerdo, com este mais próximo do
anteparo.
B) Perfil direito: plano sagital paralelo ao anteparo,
com o lado direito mais próximo deste.
C) Oblíqua anterior direita: plano coronal obliquado
em relação ao anteparo, com a região anterior
direita mais próxima deste.
D) Posição de Trendelenburg: paciente em decúbito
dorsal, com o plano do corpo inclinado de forma
que a cabeça fique mais alta que os pés.
QUESTÃO 27
Em relação ao posicionamento da identificação nas
imagens radiográficas analógicas, é incorreto afirmar:
A) Com o paciente em perfil direito, o numerador
deverá ser posicionado em correspondência com
a região anterior do corpo, e sua face posterior,
em contato com o chassi.
B) A identificação deve estar posicionada no lado
direito da estrutura examinada, tendo como
referência a posição anatômica.
C) Com o paciente na posição anteroposterior,
o numerador deve ser posicionado com a sua face
posterior em contato com o chassi.
D) Radiografia incorretamente identificada, seja
por erro de posicionamento ou erro nos dados,
corresponde a exame errado, que deve ser
repetido.

A) Posteroanterior em frontonaso – incidência de
Caldwell.
B) Perfil semiaxial – incidência de Schüller.
C) Posteroanterior em mentonaso – incidência de
Waters.
D) Transorbitária anteroposterior.
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QUESTÃO 28
Em relação ao estudo radiográfico do carpo, é incorreto
afirmar:
A) A incidência em perfil lateromedial deve incluir na
imagem radiográfica o terço distal do rádio e da
ulna e o terço proximal dos metacarpianos.
B) A incidência posteroanterior com elevação da mão
(incidência de Stecher) está indicada para estudo
dos ossos sesamoides.
C) A incidência posteroanterior com desvio ulnar
mostra o escafoide com boa definição.
D) A incidência axial anterior inferossuperior
(incidência de Gaynor-Hart) está indicada no
estudo radiográfico do canal carpiano.
QUESTÃO 29
Em relação à radiologia odontológica (sistema analógico),
é incorreto afirmar:
A) O dente tem cinco faces: vestibular, lingual
(inferior) ou palatina (superior), mesial, distal e
oclusal.
B) A linha de Camper vai do trago à asa do nariz.
C) Os filmes radiográficos utilizados na telerradiografia
em perfil do crânio (cefalometria) são geralmente
usados em associação a écrans intensificadores.
D) Os filmes radiográficos intrabucais (intraorais)
costumam ser identificados pelo picote (ponto de
orientação), que deve estar voltado para baixo.
QUESTÃO 30
Em relação à radiologia odontológica, é incorreto afirmar:
A) Na técnica oclusal parcial oblíqua de mandíbula,
a cabeça do paciente deve ser rodada para o lado
a ser examinado.
B) Pesquisa de fraturas dos maxilares, estudo
de fenda palatina e localização de dentes
extranumerários são indicações clínicas da
incidência oclusal.
C) Para incidências periapicais pela técnica da
bissetriz na mandíbula, a linha trago-comissura
labial deve estar paralela ao plano horizontal
(chão).
D) Na técnica interproximal (bitewing), a cabeça do
paciente deve estar com plano sagital mediano
perpendicular ao plano horizontal (chão) e com
a linha trago-comissura labial paralela ao plano
horizontal (chão).
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

