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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (09 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 10/10/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 14/11/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 06, de 10/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) Os ossos da face que compõem a 
arcada zigomática são: 
 
A) Maxilar e parietal. 
B) Zigomático e parietal. 
C) Temporal e maxilar. 
D) Zigomático e temporal. 
 
 
02) O recurso mais eficiente para reduzir 
a radiação secundária que prejudica a 
imagem radiográfica é (são): 
 
A) Faixas compressoras. 
B) Antidifusores anteriores. (cones ou 
cilindros) 
C) Colimador. 
D) Grade antidifusora de Potter-Bucky. 
 
 
03) Na incidência apicolordótica do 
tórax, o raio central: 
 
A) É perpendicular ao cassete/filme. 
B) Tem inclinação cefálica de 10º. 
C) Tem inclinação cefálica de 15º. 
D)Tem inclinação cefálica de 20º. 
 
 
 04) O efeito anódico do tubo de raios X 
determina que: 
 
A) A intensidade da radiação é maior na 
extremidade do catodo do tubo de raios 
X. 
B) A intensidade da radiação é maior na 
extremidade do anodo do tubo de raios 
X. 
C) A intensidade da radiação é igual nas 
duas extremidades do tubo de raios X. 
D) O uso correto do colimador 
compensa a intensidade da radiação. 

05) O ouvido interno localiza-se no osso: 
 
A) Parietal. 
B) Esfenoidal. 
C) Temporal. 
D) Etmoidal. 
 
 
06)  A incidência radiográfica, para 
avaliação da articulação 
temporomandibular com a boca fechada 
e aberta, é: 
 
A) Semi-sagital do osso temporal. 
B) Semilateral do osso temporal. 
C) Semi-axial do osso temporal. 
D) Axial da base do crânio. 
 
 
07)  Em uma radiografia simples do 
abdome, identificamos uma pequena 
imagem cálcica projetando-se à esquerda 
do segundo corpo vertebral lombar, qual 
a incidência complementar que 
poderemos realizar, para caracterizar 
como um cálculo renal: 
 
A) Radiografia em anteroposterior do 
andar superior do abdome. 
B) Radiografia em oblíqua anterior 
direita do andar superior do abdome. 
C) Radiografia em oblíqua anterior 
esquerda do andar superior do abdome. 
D) Radiografia em perfil do abdome. 
 
 
08) Qual método de exame de 
diagnóstico por imagem que NÃO 
utiliza radiação ionizante: 
 
A) Ressonância nuclear magnética. 
B) Mamografia digital direita. 
C) Tomografia computadorizada de 
multidetectores. 
D) Radiologia computadorizada. 
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09) Para realizar a magnificação de uma 
estrutura (objeto), no estudo radiográfico 
devemos: 
 
A) Aumentar a distância foco/tubo de 
raios X - objeto. 
B) Aumentar a distância foco/tubo de 
raios X - filme. 
C) Aumentar a distância objeto - filme. 
D) Usar foco grosso do tubo de raios X. 
 
 
10) A incidência lateral transtorácica do 
braço está indicada para o estudo 
radiográfico da: 
 
A) Metade proximal do úmero e relação 
da cabeça umeral com a cavidade 
glenóide. 
B) Articulação acrômio-clavicular. 
C) Espaço articular gleno-umeral. 
D) Processo coracóide da escápula. 
 
 
 11) Na suspeita clínica de pneumotórax, 
quando este não é identificado nas 
incidências de rotina, a incidência 
complementar que se deve realizar é: 
 
A) Ápico-lordótica. 
B) Lateral direita. 
C) Decúbito lateral com raios 
horizontais. 
D) PA em apnéia expiratória. 
 
 
12) Na suspeita clínica de úlcera gástrica 
perfurada, não tamponada, qual o 
contraste radiológico que NÃO se deve 
utilizar? 
 
A) Sulfato de bário. 
B) Iodado iônico. 
C) Iodado não-iônico. 
D) Hidrossolúvel. 
 
 
13) Nas artrografias com duplo contraste 
utilizamos os seguintes meios de 
contraste: 

A) Contraste hidrossolúvel e sulfato de 
bário. 
B) Ar ambiente e contraste iodado. 
C) Contraste iodado iônico e contraste 
iodado não iônico. 
D) Sulfato de bário e contraste iodado 
não iônico. 
 
 
14) Na tomografia computadorizada 
helicoidal a velocidade com que a mesa 
de exame avança através do gantry 
(corpo do aparelho onde estão instalados 
o tubo de raios X e os detectores) é 
regulada pelo PITCH, que é calculado 
dividindo-se: 
 
A) A distância (em milímetros) que a 
mesa avança durante um giro de 360º do 
tubo de raios X pelo número de fileiras 
de detectores. 
B) A distância (em milímetros) que a 
mesa avança durante um giro de 360º do 
tubo de raios X pela espessura (em 
milímetros do corte. 
C) A distância (em milímetros) que a 
mesa avança durante um giro de 360º do 
tubo de raios X pelo número de 
detectores. 
D) A distância (em milímetros) que a 
mesa avança durante um giro de 360º do 
tubo de raios X pelo espaçamento (em 
milímetros) entre um corte e o outro. 
 
 
15) Na realização de um exame de uma 
determinada região, em um aparelho de 
tomografia computadorizada helicoidal, 
se usarmos um PITCH alto: 
 
A) Ocorre uma degradação da qualidade 
da imagem. 
B) Ocorre um aumento no tempo de 
exame. 
C) O tempo não altera em relação a um 
PITCH baixo. 
D) Ocorre uma melhora da qualidade de 
imagem. 
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16) As incidências radiográficas da 
cintura escapular mais eficazes para 
demonstrar, a suspeita clínica de Lesão 
de Bankart e de Lesão de Hill-Sacks, são 
repectivamente: 
 
A) AP com o braço em posição neutra e 
AP com o braço em rotação externa. 
B) AP com o braço em rotação interna e 
AP com o braço em posição neutra. 
C) AP com o braço em posição neutra e 
AP com o braço em rotação interna. 
D) AP com o braço em rotação externa e 
AP com o braço em rotação interna. 
 
 
17)  A tecnologia digital (CR - 
radiologia computadorizada ) de exames 
radiográficos utiliza dentro dos cassetes, 
écrans ou "Plates": 
 
A) Fluorescentes. 
B) Fosforescentes. 
C) Luminescentes. 
D) Detectores. 
 
 
18) O filamento catódico corresponde: 
 
A) Ao pólo da ampola de raios X onde 
se chocam os elétrons. 
B) Ao pólo positivo de uma ampola de 
raios X. 
C) Ao pólo negativo de uma ampola de 
raios X. 
D) Ao filamento que contém o elemento 
Molibidênio. 
 
 
19) As incidências de Chaussé III, 
Rhese, Lowenstein e Pierquiu são 
relacionadas respectivamente para o 
estudo radiológico do: 
 
A) Osso temporal, articulação têmporo-
mandibular, articulação coxo-femural e 
escafóide. 
B) Forame óptico, sela túrcica, 
articulações sacro-ilíacas e escafóide. 

C) Forames ópticos, Osso temporal, 
articulação coxo-femural e escafóide. 
D) Osso temporal, forame óptico, 
articulação coxo-femoral e cotovelo. 
 
 
20) O ângulo formado pelo raio central e 
o plano horizontal alemão ou linha de 
Frankfurt na incidência de Schüller é em 
torno de: 
 
A) 10 graus. 
B) 20 graus. 
C) 30 graus. 
D) 40 graus. 
 
 
21) A incidência para punho, com 
interesse específico para o estudo 
radiológico do osso escafóide, a posição 
da mão deverá estar em póstero-anterior 
e com um desvio: 
 
A) Radial 
B) Cubital. 
C) Dorsal. 
D) Ventral. 
 
 
22) A incidência especial do ombro, com 
o paciente em posição ostostática em 
anteroposterior ( AP ), o raio central com 
inclinação de 30 graus caudal, incidindo 
no processo coracóide é chamada de: 
 
A) Zanka. 
B) Neer. 
C) West-Point. 
D) Rockwood. 
 
 
23) A incidência radiográfica que melhor 
avalia as articulações tarsianas é em: 
 
A) Anteroposterior. 
B) Perfil. 
C) Semi-oblíqua. 
D) Axial. 
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24) Qual alternativa abaixo NÃO está 
relacionada à proteção radiológica: 
 
A) Tempo após o final da exposição de 
raios X. 
B) Distância entre o foco de raios X e o 
técnico de raios X. 
C) Avental plumbífero. 
D) Carcaça da ampola de raios X. 
 
 
25)  Sabendo-se que a imagem 
radiográfica de uma determinada 
estrutura mede 2,52 centímetros, e que a 
distância foco-filme é 105 centímetros e 
a distância objeto-filme é 5 centímetros, 
qual é o tamanho real da estrutura 
examinada: 
 
A) 2,05 centímetros. 
B) 2,1 centímetros. 
C) 2,4 centímetros. 
D) 2,5 centímetros. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O TEXTO ESCRITO 
Regina H. de Almeida Durigan 
 
A luta que os alunos enfrentam com 
relação à produção de textos escritos é 
muito especial. Em geral, eles não 
apresentam dificuldades em se expressar 
através da fala coloquial. Os problemas 
começam a surgir quando esse aluno tem 
necessidade de se expressar formalmente 
e se agravam no momento de produzir 
um texto escrito. Nesta última situação, 
ele deve ter claro que há diferenças 
marcantes entre falar e escrever. 
Na linguagem oral o falante tem claro 
com quem fala e em que contexto. O 
conhecimento da situação facilita a 
produção oral. Nela o interlocutor, 
presente fisicamente, é ativo, tendo 
possibilidade de intervir, de pedir 
esclarecimentos, ou até de mudar o curso 
da conversação. O falante pode ainda 
recorrer a recursos que não são 

propriamente linguísticos, como gestos 
ou expressões faciais. Na linguagem 
escrita a falta desses elementos 
extratextuais precisa ser suprimida pelo 
texto, que se deve organizar de forma a 
garantir a sua inteligibilidade. 
Escrever não é apenas traduzir a fala em 
sinais gráficos. O fato de um texto 
escrito não ser satisfatório não significa 
que seu produtor tenha dificuldades 
quanto ao manejo da linguagem 
cotidiana e sim que ele não domina os 
recursos específicos da modalidade 
escrita. 
A escrita tem normas próprias, tais como 
regras de ortografia – que 
evidentemente, não é marcada na fala, de 
pontuação, de concordância, de uso de 
tempos verbais. Entretanto, a simples 
utilização de tais regras e de outros 
recursos da norma culta não garante o 
sucesso de um texto escrito. Não basta, 
também, saber que escrever é diferente 
de falar. É necessário preocupar-se com 
a constituição de um discurso, entendido 
aqui como um ato de linguagem que 
representa uma interação entre o 
produtor do texto e o seu receptor; além 
disso, é preciso ter em mente a figura do 
interlocutor e a finalidade para a qual o 
texto foi produzido. 
Para que esse discurso seja bem –
sucedido deve constituir um todo 
significativo e não fragmentos isolados 
justapostos. No interior de um texto 
devem existir elementos que 
estabeleçam uma ligação entre as partes, 
isto é, elos significativos que confiram 
coesão ao discurso. Considera-se coeso o 
texto em que as partes referem-se 
mutuamente, só fazendo sentido quando 
consideradas em relação uma com as 
outras. 
 
26) Segundo o texto, discurso é: 
 
A) Ato de linguagem entre produtor do 
texto e seu receptor. 
B) Ineficaz para a comunicação. 
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C) Um diálogo sem propósito. 
D) Supérfluo, pois apenas podemos usar 
gestos para o ato comunicativo. 
 
 
27) Apenas o conhecimento das normas 
próprias da escrita não garante, segundo 
a autora, o sucesso de um texto escrito 
porque: 
 
A) O discurso no texto escrito não se faz 
necessário. 
B) Não há necessidade de preocupação 
com o conteúdo do texto. 
C) O texto escrito deve constituir um 
discurso. 
D) A finalidade de um texto pode ser 
indeterminante na sua elaboração. 
 
 
28) Segundo a autora, o texto NÃO 
deve: 
 
A) Ser estruturado em parágrafos. 
B) Ser uma coleção de fragmentos 
justapostos. 
C) Preocupar-se com o conteúdo a ser 
transmitido. 
D) Passar informações desnecessárias. 
 
 
29) Para a autora do texto, os alunos: 
 
A) Não apresentam nenhuma dificuldade 
de comunicação escrita formal ou 
coloquial. 
B) Têm dificuldades quando precisam se 
expressar formalmente. 
C) Comunicam-se melhor através da 
escrita formal. 
D) Dominam a escrita formal. 
 
 
30) De acordo com o texto, na 
linguagem oral: 
 
A) O falante sente dificuldade em 
concluir o discurso. 
B) O receptor não compreende o 
discurso de forma eficiente. 

C) O falante não percebe claramente 
com quem fala e em que contexto. 
D) O falante tem noção clara de com 
quem fala e em que contexto. 
 
 
31) Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com as regras de concordância 
verbal. 
 
A) Havia pessoas criativas em nosso 
país. 
B) Devia haver pessoas criativas em 
nosso país. 
C) Há questões que devem ser 
resolvidas. 
D) Haviam pessoas precisando de ajuda. 
 
 
32) Na oração: “Telefonaram há uns 
dez minutos.”o sujeito pode ser 
classificado em: 
 
A) Simples. 
B) Inexistente. 
C) Indeterminado. 
D) Oculto. 
 
 
 33) Assinale a alternativa em que o 
termo sublinhado estabelece relação de 
oposição:  
 
A) Chora, que isso faz bem. 
B) Saiu cedo, mas não chegou a tempo. 
C) Fique quieto, pois está incomodando. 
D) Ora faz frio, ora faz calor. 
 
 
34) Na oração “Choveu tanto que 
inundou a cidade.”o termo sublinhado 
estabelece relação de: 
 
A) Conclusão. 
B) Explicação. 
C) Concessão. 
D) Consequência. 
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35) Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com as regras de concordância 
nominal. 
 
A) Seguem anexa as planilhas dos 
gastos. 
B) Seguem anexos os planos de aula. 
C) Seguem anexas as listas de 
aprovados. 
D) Seguem em anexo os preços dos 
produtos. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 

36) Na década de 1980, o Brasil viveu 
uma crise estrutural e protagonizou a 
consolidação de propostas reformadoras. 
Iniciou-se o processo de 
redemocratização e com ele se acentuou 
a necessidade de reestruturação e 
ampliação dos serviços de saúde. O 
SUDS foi uma estratégia de transição em 
direção ao SUS e propunha a 
transferência dos serviços do INAMPS 
para os estados e municípios. A 
alternativa que indica o significado 
CORRETO da sigla SUDS é: 
 
A) Sistema Único Descentralizado de 
Saúde. 
B) Sistema Unificado e Descentralizado 
de Saúde. 
C) Serviço Único Descentralizado de 
Saúde. 
D) Serviço Unificado Descentralizado de 
Saúde.  
 
 
37) A Constituição Federal de 1988 
aprovou a criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A saúde passou a ser um 
direito de todas as pessoas, cabendo ao 
Estado garanti-lo. Os princípios 
doutrinários do SUS são: 
 
A) Universalização, Equidade e 
Integralidade. 
B) Regionalização, Hierarquização e 
Equidade. 

C) Igualdade, Universalização e 
Regionalização. 
D) Equidade, Integralidade e 
Regionalização. 
 
 
38) Competem ao Sistema Único de 
Saúde, segundo o Art. 200 da 
Constituição Federal de 1988, diversas 
funções. Assinale a alternativa 
INCORRETA quanto a essas funções: 
 
A) Controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse a 
saúde. 
B) Participar da formulação da política e 
da execução das ações de saneamento 
básico. 
C) Ordenar a formação de recursos 
humanos fora da área da saúde. 
D) Executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador. 
 
 
39) A Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, organização e 
funcionamento dos serviços 
correspondentes. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) é o conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público. Nesse sentido, compete à 
direção municipal do SUS:  
 
I - Dar execução, no âmbito municipal, à 
política de insumos e equipamentos para 
a saúde. 
II - Gerir laboratórios públicos de saúde 
e hemocentros. 
III - Formular, avaliar e apoiar políticas 
de alimentação e nutrição. 
IV - Executar serviços de Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
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A) I, II e IV apenas.
B) I e III apenas.
C) III e IV apenas.
D) I e II apenas.

40) As atividades e serviços públicos e
privados - contratados ou conveniados - 
integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e são realizados de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal. Avalie as 
afirmativas abaixo e assinale a 
INCORRETA quanto ao que prevê esse 
dispositivo: 

A) Universalidade de acesso aos serviços
de saúde em todos os níveis de 
assistência. 
B) Participação da comunidade.
C) Centralização político-administrativa,
com direção única em cada esfera de 
governo. 
D) Direito à informação, às pessoas
assistidas, sobre sua saúde. 

41) A participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) está garantida pela Lei nº 
8.142/90, através de instâncias 
colegiadas: Conferência de Saúde e 
Conselho de Saúde, em cada esfera de 
governo. Em relação a essas instâncias 
colegiadas, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) A Conferência de Saúde será
realizada a cada cinco anos. 
B) O Conselho de Saúde tem caráter
transitório e deliberativo. 
C) O Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 
D) A Conferência de Saúde avalia a
situação de saúde e propõe as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 

nos 3 níveis de gestão, convocada pelo 
Poder Executivo. 

42) Segundo o Decreto nº 7.508, de 28
de junho de 2011, as Regiões de Saúde 
serão instituídas pelo Estado, em 
articulação com os municípios e para ser 
instituída, a  Região de Saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de: 

I - Atenção primária. 
II - Urgência e Emergência. 
III - Vigilância em Saúde. 
IV - Atenção ambulatorial especializada 
e hospitalar. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

A) I, II e IV apenas.
B) I e III apenas.
C) III e IV apenas.
D) I, II, III e IV.

43) É considerada porta de entrada do
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo 
o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de
2011: 

A) Apoio diagnóstico.
B) Atenção de urgência e emergência.
C) Atenção Secundária.
D) Atenção Terciária.

44) A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro
de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 
2006 e estabelece as prioridades do 
Pacto pela Vida, cujos objetivos são: 

A) Saúde do Adulto e Saúde do Idoso.
B) Câncer de Próstata e Câncer de
Mamas. 
C) Mortalidade Infantil e Materna.
D) Atenção secundária à saúde e
Mortalidade Geral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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45) Assinale a alternativa CORRETA 
em relação as diretrizes da Gestão do 
SUS, definidas no Pacto pela Saúde em 
2006: 
 
A) Descentralização. 
B) Informatização. 
C) Financiamento exclusivo da União. 
D) Programação Parcelada e Integrada – 
PPI. 
 
 
46) De acordo com a Portaria nº 2.488,  
de 21 de outubro de 2011, a Atenção 
Básica  “caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades”. Avalie as afirmativas 
a seguir: 
 
I - Deve ser a principal porta de entrada 
e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde. 
II - Tem como princípios a 
universalidade, acessibilidade, vínculo, 
continuidade do cuidado e integralidade 
da atenção. 
III - Promove a participação dos usuários 
como forma de ampliar sua autonomia. 
IV - Atenção Básica e Atenção Primária 
a Saúde não são considerados termos 
equivalentes pela Política Nacional de 
Atenção Básica.  
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I e III apenas. 
B) III e IV apenas. 
C) I e II apenas. 
D) I, II e III apenas. 

 
 

47) Com relação as características do 
processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica, estabelecidas pela 
Política Nacional de Atenção Básica, 
assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
A) Realizar o acolhimento com escuta 
qualificada. 
B) Realizar atenção à saúde apenas na 
Unidade Básica de Saúde. 
C) Prover atenção integral, contínua e 
organizada à população adscrita. 
D) Apoiar o controle social. 
 
 
48) Assinale a alternativa que NÃO 
representa as prioridades da Política 
Nacional de Humanização (PNH), do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
A) Redução das filas e tempo de espera. 
B) Educação permanente aos 
trabalhadores. 
C) Atendimento acolhedor e resolutivo 
sem critérios de risco. 
D) As unidades de saúde garantirão as 
informações ao usuário. 
 
 
49) A Estratégia de Saúde da Família 
objetiva a expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica, através 
da reorganização do processo de 
trabalho. Segundo a Portaria nº 
2488/GM de 21 de outubro de 2011, 
dentre as suas especificidades são 
necessários: 
 
I - Equipe multiprofissional. 
II - Cada equipe de Saúde da Família 
deve ser responsável por, no mínimo, 
5.000 pessoas. 
III - O número de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, 
com um máximo de 750 pessoas por 
ACS. 
IV - Carga horária de 30 horas semanais 
para todos os profissionais de saúde 



 

 
Cargo: Técnico em Saúde – TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA (Edital nº 06/2017)      9 
 

membros da equipe de Saúde da Família, 
à exceção dos profissionais médicos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) III e IV apenas. 
C) I e III apenas. 
D) I, II e III apenas. 
 
 
50) De acordo com a Portaria nº 
2488/GM, de 21 de outubro de 2011, 
assinale a alternativa que NÃO 
corresponde aos fundamentos e 
diretrizes da Atenção Básica: 
 
A) Ter território adstrito.  
B) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita. 
C) Possibilitar o acesso universal e 
contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos. 
D) As ações programáticas e a demanda 
espontânea não devem estar integradas 
na Atenção Básica.  
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