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Questão n° 26:  a questão apresentou problemas em sua redação. Desta forma, será anulada. 

 

Questão n° 27:  a questão está de acordo com a referência bibliográfica indicada para o 

emprego, pois o autor da obra indicada trata na questão sobre um ponto a ser considerado na 

ética do profissional de radiologia no seu trabalho. Além disso, a questão apresenta como 

única alternativa incorreta a alternativa (e), uma vez que não se trata de mulheres grávidas. 

 

Questão n° 31:  a questão está de acordo com a referência bibliográfica indicada para o 

emprego. Para responder a questão, o candidato deveria ler todos os itens em sua íntegra e 

com atenção. No caso desta questão, quando o paciente inspira o mais profundamente 

possível e depois prende a respiração, isso faz com que os pulmões fiquem totalmente 

“aerados” e não comprimidos. 

 

Questão n° 33:  a questão está de acordo com a referência bibliográfica indicada para o 

emprego. No caso do item II da questão, a posição ereta do paciente possibilita que o mesmo 

seja posicionado de forma mais fácil e rápida. 

 

Questão n° 34:  a questão está de acordo com a referência bibliográfica indicada para o 

emprego. NÃO são todos os pacientes que devem ser convidados a interromper a respiração, 

pois os casos com traumatismo devem ser uma exceção. O candidato tem razão ao alegar que 

muitas vezes não se sabe se o candidato tem ou não tem um traumatismo, mas a questão não 

é sobre adivinhação, mas sim sobre um fato concreto. 

 

Questão n° 36:  a questão apresentou problemas em sua redação. Desta forma, será anulada. 

 

Questão n° 38 : A questão refere-se a conteúdo da obra BONTRAGER, K. L. Tratado de 

técnica radiológica e base anatômica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1996, pág. 159, que 

é a bibliografia indicada para o emprego. 

 


