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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Na radiografia da incidência de mão PA, a RC 

perpendicular, incide na: 

 

A. 1º articulação metacarpofalangiana do 1º dedo. 

B. 1º articulação metacarpofalangiana do 2º dedo. 

C. 2º articulação metacarpofalangiana do 2º dedo. 

D. 2º articulação metacarpofalangiana do 3º dedo. 

E. 3º articulação metacarpofalangiana do 3º dedo. 

 

17 – São características radiológicas da espondilite 

anquilosante, EXCETO: 

 

 

A. Sacroileíte bilateral com esclerose e contornos 

irregulares da articulação. 

B. Erosão justarticular. 

C. Retificação lombar. 

D. Sindesmófitos. 

E. Anquilose vertebral ―Coluna em bambu‖.  

 

18 – São achados radiográficos do raquitismo, EXCETO: 

  

A. Zonas de rarefação.  

B. Diminuição da cortical óssea. 

C. Diminuição da espessura das físes. 

D. Região metafisária alargada (forma de taça). 

E. Arqueamento dos ossos longos.  
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19 – Na incidência de Sesamóides pelo método de Lewis, tem-

se o Dfofi de: 

 

A. 0,5 metro. 

B. 1 metro. 

C. 1,5 metro. 

D. 1,8 metro. 

E. 2 metros. 

 

20 – O Método de Camp Coventry é utilizado na incidência de: 

 

A. Túnel do joelho PA. 

B. Joelho oblíqua. 

C. De perna. 

D. Patela axial. 

E. Tornozelo perfil. 

 

21 – A incidência de coluna cervical oblíqua anterior e 

posterior tem o Dfofi de: 

 

A. 1,2 metro. 

B. 1,5 metro. 

C. 1,8 metro. 

D. 2,0 metros. 

E. 2,2 metros. 

 

22 – Termos descritivos usados para descrever estruturas com a 

mesma ecodensidade relativa.  

 

A. Hiperecóico e ecogênicos. 

B. Isoecóico e Isossônico. 

C. Hipoecóico e Ecopênico. 

D. Anecóico e Ecopênico. 

E. Homogêneos. 

 

23 – O método de Towne é utilizado para incidência de: 

 

A. Crânio. 

B. Tórax. 

C. Perna. 

D. Braço. 

E. Ombro. 

 

24 – São alterações da Mama a serem observadas numa 

mamografia, EXCETO: 

 

A. Nódulos ou zona endurecida, geralmente indolor. 

B. Alterações no mamilo - inversão, hiperemia, 

descamação ou ulceração. 

C. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com 

casca de laranja. 

D. Nódulos na região das axilas ou pescoço. 

E. Secreção cor cristalina ou sanguinolenta, 

especialmente quando é bilateral e espontânea. 

 

 

 

 

 

 

 

25 – São alterações radiológicas na Pancreatite Aguda, 

EXCETO: 

 

A. Atelectasias basais 

B. Íleo segmentar 

C. Apagamento do psoas 

D. Diminuição do espaço gastrocólico  

E. Distorção da grande curvatura gástrica 

 

26 – A região pélvica pode ser dividida por planos de clivagem 

naturais, separados por septos de tecido conjuntivo, que são 

importantes em certas doenças, para auxiliar na avaliação 

segmentar e topográfica. O Espaços paravesicais: 

 

A. Situa-se na linha média, limitado anteriormente pela 

adventícia da bexiga, lateralmente pelos septos da 

bexiga/pilares vesicais e posteriormente pela adventícia 

da vagina. 

B. Situado na área entre o púbis e a parede vesical anterior. 

C. São em número de dois, limitando-se medialmente pelos 

pilares vesicais e lateralmente pelo músculo obturador 

interno e elevador do ânus. 

D. Localizado no limite medial entre o sacro e adventícia do 

reto. 

E. Localizam-se inferiormente ao ligamento cardinal 

(paramétrio lateral uterino), sendo seu limite medial o 

septo retal e seu limite lateral o músculo levantador do 

ânus. 

 

27 – Ocorre quando dois ou mais refletores são encontrados no 

caminho do som ou quando um feixe sonoro de alta intensidade 

retorna ao transdutor e é novamente refletido para os tecidos. 

 

Esta é a definição de que tipo de Artefato em ultrassonografia? 

 

A. Translocação. 

B. Reverberação. 

C. Refração. 

D. Imagem em espelho. 

E. Lobo lateral. 

 

28 – São utilizados apenas por via endovenosa em exames de 

ressonância magnética. São contrastes extremamente seguros e 

que dificilmente causam alergias e raramente têm contra-

indicações. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Contrastes a base de bário. 

B. Contrastes a base de iodo. 

C. Contrastes a base de gadolínio. 

D. Contrastes a base de molibdênio. 

E. Contrastes a base de zinco. 

 

29 – Pode-se avaliar a imagem radiográfica a partir de quatro 

fatores, que inclui, EXCETO: 

 

A. Densidade 

B. Detalhe 

C. Contraste 

D. Distorção 
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E. Incidência. 

 

 30 – A Posição com os joelhos parcialmente dobrados, as 

coxas aduzidas externamente, os membros inferiores 

sustentados por suportes para pernas e tornozelos, é 

denominada: 

 

A. Posição de litotomia. 

B. Posição de fowler. 

C. Trendelemburg. 

D. Decúbito ventral. 

E. Decúbito dorsal. 

 

31 – São sinais indiretos atelectasia, EXCETO: 

 

A. Deslocamento da fissura. 

B. Hiperinsuflação compensatória. 

C. Elevação da cúpula. 

D. Aproximação dos arcos costais. 

E. Desvio do mediastino. 

 

32 – São contra indicações do contraste endovenoso na 

Tomografia Computadorizada, EXCETO: 

 

A. Asma. 

B. Miastenia gravis. 

C. Feocromocitoma. 

D. Linfonodomegalias.  

E. Gestação. 

 

33 – É um sinal radiológico característico da osteomielite 

aguda: 

 

A. Lise óssea mal delimitada. 

B. Anormalidade das margens ósseas apostas. 

C. Alterações do espaço articular. 

D. Alteração do alinhamento articular. 

E. Alteração das partes moles adjacentes. 

 

34 – Numa radiografia, o brometo de potássio é um: 

 

A. Agente redutor. 

B. Ativador. 

C. Restritor. 

D. Preservativo. 

E. Solvente. 

 

35 – Para a radiografia da vesícula biliar tem-se como marco de 

referência ósseo: 

 

A. O processo espinhoso longo de C7. 

B. A área proeminente da junção do manúbrio com o 

corpo do esterno. 

C. A porção distal do esterno. 

D. O interespaço de L4-5. 

E. A proeminência anterior da borda da asa do ilíaco. 

 

 

 

 

 

36 – É um tumor ósseo cartilaginoso maligno: 

 

A. Condroma. 

B. Condroblastoma. 

C. Fibroma condromixóide. 

D. Condrossarcoma secundário. 

E. Osteoma osteóide. 

 

37 – São sinais radiológicos observados na hemorragia 

intraperitoneal, EXCETO: 

 

A. Surgimento de uma linha ou faixa regular e 

homogênea entre a goteira para cólica e a gordura 

retroperitoneal, separando o cólon da gordura 

retroperitoneal. 

B. Ausência de visualização da sombra do psoas, 

sugerindo que o processo tem extensão retroperitoneal. 

C. Diminução da distância entre as alças intestinais. 

D. Aumento difuso da densidade abdominal. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

38 – São alguns pontos de referência do abdômen, EXCETO: 

  

A. Espinha ilíaca Ântero-superior. 

B. Crista ilíaca. 

C. Trocanter menor.  

D. Sínfise púbica. 

E. Tuberosidade isquiática. 

 

39 – Refere-se à ultrassonografia do timo, EXCETO: 

 

A. Na primeira década de vida, principalmente no recém-

nascido e na criança pré-escolar, é possível identificar 

o timo normal, por meio da ultrassonografia, pelo 

acesso supra-esternal, paraesternal e esternal. 

B. É mais difícil a sua identificação ultrasonográfica em 

crianças mais velhas e adolescentes, devido à sua 

involução e porque o pulmão aerado no mediastino 

anterior se interpõe entre o timo e o feixe sonoro. 

C. O timo é hipoecogênico em relação ao fígado e 

isoecogênico em relação à tireóide. 

D. Quando o efeito de massa está presente, deve-se 

pensar em processo neoplásico. 

E. O mapeamento dúplex-Doppler colorido mostra a 

glândula quase sem vascularização. 

 

40 – Refere-se à Densitometria Óssea, EXCETO:  

 

A. Não é necessário jejum. 

B. Devem-se utilizar roupas leves e confortáveis, sem 

metais. 

C. Duração total do exame em média 20 minutos. 

D. Não se deve ingerir o suplemento de cálcio no dia do 

exame. 

E. Recomenda-se um intervalo de pelo menos 6  semanas 

entre exames radiológicos. 

 

 

  


