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003. Prova objetiva

Programa de Residência em Área Profissional de Saúde

FíSica Médica – RadiodiagnóStico
FíSica Médica – RadioteRaPia

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� a duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

06.12.2015

nome do candidato

Prédio Sala carteira inscrição
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Contemplar o capim

Quem tem tempo de se espalhar na grama e admirar a 
lança de capim em vez de conferir a tela do smartphone? A 
mente precisa “vadiar.” Vivemos uma era de aceleração de 
fontes de informação como nenhuma outra na história da hu-
manidade. Mas o nosso cérebro tem a mesma capacidade 
fisiológica para enfrentar esse ataque de dados que tinha o 
cérebro dos antepassados. Em um livro chamado A Mente 
Organizada, o neurocientista Daniel Levitin oferece ao leitor 
recursos para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação e para assumir o controle dela.

Para Levitin, não é possível ao cérebro executar multita-
refas. Ele não comporta isso. A pessoa pensa que está lidan-
do com várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, 
o cérebro está experimentando rápidas mudanças de foco 
que mal percebemos, o que resulta numa atenção fragmen-
tada a várias coisas e nenhuma atenção sólida a uma que 
seja. O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. Achamos 
que estamos no controle das coisas. Executar várias tarefas 
ao mesmo tempo libera um hormônio de estresse, o cortisol, 
que tem papel evolucionário, mas provoca ansiedade, nervo-
sismo e afeta a clareza do pensamento. “O cérebro, inflama-
do de ansiedade, já jogou a toalha”, afirma o autor.

Segundo o neurocientista, estudos mostram que o traba-
lho de quem mantém o foco numa tarefa é mais criativo. Isso 
vale tanto para grandes empresários, atletas e inovadores 
como para artistas. Valia para Da Vinci e Michelangelo. “Olhe 
para a Capela Sistina, considere grandes conquistas como o 
cubismo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a obra de William 
Shakespeare – tudo isso é resultado de atenção sustentada 
ao longo do tempo”, – sustenta Levitin.

(O Estado de S. Paulo, 13.09.2015. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que dá continuidade, de acordo 
com o contexto do primeiro parágrafo, à frase – A mente 
precisa vadiar,

(A) para que o homem de hoje, como os antepassados, 
possa usufruir de todas as vantagens da tecnologia.

(B) e a era tecnológica, com os avanços contínuos, tem 
permitido ao homem entregar-se a esse descanso.

(C) mas o desenvolvimento tecnológico tem inserido as 
pessoas numa exposição vertiginosa de informação.

(D) caso as pessoas queiram se dedicar a múltiplas ati-
vidades, aproveitando-se de todos os benefícios tec-
nológicos.

(E) em concomitância com a funcionalidade do cérebro, 
acelerado pelas tecnologias de informação.

02. Assinale as afirmações que se aplicam, respectivamente, 
ao segundo e ao terceiro parágrafos.

(A) As mudanças operadas no cérebro resultam de aten-
ção voltada para múltiplas atividades. / Criatividade e 
concentração fazem o sucesso de grandes artistas.

(B) Há um componente positivo no estresse: a fabricação 
do cortisol. / Os modelos de criatividade de artistas 
não se estendem a outras categorias profissionais.

(C) Há uma falsa percepção do cérebro quanto à própria 
capacidade de controle. / Obras de grandes artistas 
do passado se mostram mais criativas que as dos 
artistas da atualidade.

(D) O cortisol é componente benéfico do cérebro e, 
quando liberado, detona o potencial criativo da pes-
soa. / A extensa obra de Da Vinci e de Michelangelo 
deve-se à capacidade dos artistas em dedicar-se a 
múltiplas tarefas.

(E) Quando executamos multitarefas, não nos apro-
fundamos em nenhuma. / Artistas diversos criaram 
obras criativas porque se concentraram na produção 
de cada uma delas.

03. As expressões em destaque no segundo parágrafo, 
quanto ao sentido, podem ser substituídas, respectiva-
mente, por:

(A) infalível; concomitantemente; já se preparou.

(B) convincente; simultaneamente; já desistiu.

(C) perspicaz; sequencialmente; já se adaptou.

(D) eficiente; paulatinamente; já se acomodou.

(E) confiável; temporariamente; já respondeu.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, quanto à norma-padrão de concordância, as 
frases:

São mudanças de foco que mal…
A música, a pintura, a poesia, tudo…
Manter o foco em uma única tarefa é mais criativo, é o 
que…

(A) … se percebem. / … provém da dedicação dos artis-
tas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos cien-
tíficos.

(B) … se percebe. / … provém da dedicação dos artistas. 
/ … admite as pesquisas e os trabalhos científicos.

(C) … se percebem. / … provém da dedicação dos 
artistas. / … admite as pesquisas e os trabalhos  
científicos.

(D) … se percebe. / … provêm da dedicação dos artistas. 
/ … admitem as pesquisas e os trabalhos científicos.

(E) … se percebem. / … provêm da dedicação dos ar-
tistas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos 
científicos.
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08. Leia o trecho e observe o quadro de Picasso, a seguir:

Os pintores Michelangelo e Rafael diziam que a obra de 
arte acontece no cérebro de quem a observa. Muito de-
pois dos pintores renascentistas, o movimento cubista, 
ao qual Picasso pertenceu, trabalhou com um conceito 
que, décadas mais tarde, seria defendido pela neurociên-
cia: o que entendemos como realidade é um produto de 
uma complexa interação de muitos fatores vividos pelas 
pessoas, entre eles, a perspectiva do observador.

(Pablo Picasso, Mulher Sentada Apoiada  
sobre os Cotovelos)

A partir do texto, é correto afirmar que o quadro de  
Picasso

(A) apresenta formas geométricas que instigam a per-
cepção do observador.

(B) revela a mente conturbada do pintor, preso a seu 
mundo interior.

(C) suscita estresse e ansiedade no observador, por não 
ter formas definidas.

(D) perturba o olhar do espectador, que desiste de enten-
der a inspiração do pintor.

(E) leva o observador a questionar as técnicas de criação 
da obra.

09. Nas frases – Em pouco tempo tivemos grande produ-
ção de carro a álcool. / É uma casa aberta ao lazer. / 
Empresas aéreas atribuem preços ao alto consumo. –, 
se as palavras “álcool”, “lazer” e “consumo” forem subs-
tituídas, respectivamente, por “gasolina”, “diversão” e 
“demanda”, os trechos destacados assumem versão 
correta em:

(A) a gasolina / à diversão / à alta demanda.

(B) à gasolina / a diversão / a alta demanda.

(C) a gasolina / à diversão / a alta demanda.

(D) à gasolina / a diversão / à alta demanda.

(E) à gasolina / à diversão / a alta demanda.

05. Assinale a alternativa correta quanto à substituição da 
expressão em destaque por um pronome pessoal, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Nosso cérebro tem a mesma capacidade fisiológi-
ca para enfrentar esse ataque de dados. → Nosso 
cérebro tem a mesma capacidade fisiológica para 
enfrentar-lhe.

(B) Daniel Levitin oferece ao leitor recursos para im-
pedir que ele seja soterrado pela avalanche diária 
de informação. → Daniel Levitin oferece-lo recursos 
para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação.

(C) O cérebro está experimentando rápidas mudanças 
de foco. → O cérebro está experimentando-nas.

(D) Olhem para a Capela Sistina, considerem as gran-
des conquistas. → Olhem para a Capela Sistina, 
considerem-nas.

(E) O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. → O cére-
bro é eficaz em provocar a ela.

06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas das 
frases a seguir.

Vivemos uma era de aceleração de fontes de informa-
ção       o cérebro se mostra incapacitado para 
recebê-las.
Estudos mostram que é mais criativo o traba- 
lho       mantêm um só foco.
O cérebro está experimentando rápidas mudan- 
ças       não percebemos.

(A) que … os que … de que

(B) na qual … de que … as quais

(C) em que … dos que … as quais

(D) que … dos quais … que

(E) na qual … dos que … de que

07. A palavra “mal” em – O cérebro está experimentando 
rápidas mudanças de foco que percebemos mal. – está 
empregada com o mesmo sentido na frase:

(A) Mal fez dois anos, e o pai já lhe deu um tablet.

(B) Michelangelo, mal chegou a Roma, e já trabalhava 
na pintura da Capela Sistina.

(C) Que mal fizeram os cubistas em criar obras tão  
estranhas?

(D) O cérebro aceita mal a avalanche diária de infor-
mações.

(E) Mal acabou de compor a Quinta Sinfonia, Beethoven 
ficou surdo.
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12. No Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da 
carga global de doenças no país medidas em anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade (AVAIs); as 
causas externas representam 10,2%; as condições ma-
ternas e perinatais, 8,8%; e as doenças infecciosas, 
para sitárias e desnutrição, 14,7%.

(SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo da  
carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Adaptado)

Considerando as informações dadas, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A preocupação outrora existente com doenças rela-
cionadas a gravidez, condições maternas e perina-
tais não deve fazer mais parte das prioridades das 
políticas de saúde no Brasil.

(B) A política de saúde brasileira deve dar especial aten-
ção à alimentação adequada e a fatores de risco, 
como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso 
excessivo de álcool e outras drogas.

(C) A carga por doenças infecciosas, parasitárias e 
desnutrição é preocupante e determinada por con-
dições agudas de adoecimento.

(D) Temos uma situação epidemiológica típica de um 
país economicamente desenvolvido, que não cor-
responde às condições reais de vida da população.

(E) As ações de média e alta complexidade ambulato-
rial e hospitalar devem ser prioridades de gestores 
do SUS.

13. Assinale a alternativa correta sobre a atenção básica  
do SUS.

(A) O consultório de rua faz parte da rede de atenção 
básica e tem como público-alvo a população de rua, 
em sua maioria constituída por refugiados de países 
em conflitos de diversas naturezas.

(B) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e no coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento,  
ficando a reabilitação para a atenção secundária.

(C) A estratégia de saúde da família prevê o cuidado 
primário centrado em uma equipe multiprofissional, 
trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de 
um conjunto ampliado de encontros clínicos, que en-
volvem consultas individuais e atividades em grupo.

(D) Um dos problemas mais importantes da estratégia 
de saúde da família é a ausência de um médico psi-
quiatra na equipe, o que diminui a resolutividade da 
atenção primária à saúde.

(E) Uma das características do processo de trabalho na 
atenção básica consiste no acolhimento com escu-
ta qualificada, classificação de risco, avaliação de 
necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, 
ações exclusivas do médico.

10. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho a seguir.

Para salvar vidas, médicos brasileiros fazem de tudo 
com quase nada. Mas eles não         ser 
heróis. São profissionais que exigem condições dig-
nas de trabalho para cuidar da saúde e lutar pela vida 
das pessoas.        , eles cumprem a missão 
de        .

18 de outubro, Dia do Médico

Conselho Federal de Medicina
(O Estado de S.Paulo, 18.10.2015)

(A) almejam em … No entanto … todo o médico

(B) almejam … Assim … todo médico

(C) almejam por … Porém … todo médico

(D) almejam … Entretanto … todo médico

(E) almejam a … Dessa forma … todo o médico

PoLítica de saúde

11. A necessidade de aumento de recursos para o SUS tem 
mobilizado vários segmentos sociais. Segundo a Consti-
tuição Federal de 1988, o SUS deve ser financiado com 
recursos

(A) do orçamento da União, dos Estados e dos Municí-
pios e do imposto sobre movimentação financeira.

(B) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, além de parte do imposto 
por circulação de mercadorias.

(C) federais e estaduais, sendo que os municípios  
podem contribuir facultativamente, de acordo com  
as suas dimensões.

(D) do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes.

(E) do orçamento da seguridade social e de, pelo  
menos, cinco décimos por cento da receita tributária 
líquida dos Estados e do Distrito Federal.
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17. A vacina inativada poliomielite (VIP) faz parte do calen-
dário de vacinação no Brasil, com previsão de duas do-
ses, seguidas de duas doses de vacina oral poliomielite 
(VOP). As doses da VIP visam

(A) suprir a ineficiência da VOP.

(B) propiciar a vacina a crianças alérgicas à estrepto-
micina.

(C) minimizar o risco, raríssimo, de paralisia associada 
à vacina.

(D) garantir o sucesso da imunização à criança que é 
amamentada com leite materno.

(E) imunizar as crianças menores de 2 meses.

18. A vacina contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 
(recombinante), adotada pelo Ministério da Saúde,

(A) é destinada à utilização preventiva e tem efeito  
demonstrado sobre infecções preexistentes.

(B) tem maior evidência de proteção e indicação para 
pessoas que nunca tiveram contato com o vírus.

(C) tem efeito terapêutico, ainda que reduzido, sobre o 
câncer do colo do útero e sobre as lesões displásicas 
cervicais.

(D) deve ser ministrada a todas as meninas a partir dos 
16 anos de idade.

(E) após as 3 doses previstas, deve ter reforço a cada 
dez anos.

19. A maior mortalidade da população masculina em relação 
à feminina pode ser observada desde o instante do nas-
cimento. A probabilidade de um recém-nascido do sexo 
masculino não completar o primeiro ano de vida é de 
16,3 para cada mil nascidos vivos. Para o sexo feminino, 
este valor é de 13,7 por mil, uma diferença de 2,6 óbitos. 
Assim, a mortalidade infantil para os meninos é 1,2 vez 
maior do que para as meninas.
Entre 1 e 2 anos de idade, este valor passa para 1,3 
vez, mantendo-se neste nível até os 9 anos. A partir  
desta idade, cresce até atingir o valor máximo entre os 
22 e 23 anos: um homem de 22 anos tem 4,6 vezes mais 
chances de não atingir os 23 anos de idade do que uma 
mulher, e, a seguir, decresce conforme a idade aumenta.

(Portal Brasil. www.brasil.gov.br/economia-e-emprego 
/2014/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe 

-para-74-9-anos-de-acordo-com-ibge. Adaptado)

Tais dados têm amparado a forte correlação estabelecida 
entre a mortalidade de pessoas do sexo masculino e do 
feminino que se deve a

(A) determinantes biológicos.

(B) condições familiares.

(C) doenças infecciosas.

(D) mudanças genéticas.

(E) determinantes sociais.

14. Em um município, observa-se o aumento da prevalên-
cia de uma determinada doença, mas sua incidência tem 
uma tendência à queda. Assinale a alternativa que apre-
senta a hipótese adequada para essa situação.

(A) A prevenção da doença não tem tido resultados  
positivos.

(B) Há um aprimoramento no sistema de notificação da 
doença.

(C) Essa doença apresenta cura.

(D) Essa doença tem alta taxa de letalidade.

(E) Essa doença tem tendência à cronificação.

15. Assinale a alternativa que contém agravo de notificação 
compulsória imediata.

(A) Acidente de trabalho grave, fatal ou ocorrido em  
menor de idade.

(B) Hepatite por vírus.

(C) Tuberculose.

(D) Leishmaniose visceral.

(E) Hanseníase.

16. Os transtornos mentais representam demanda mundial, 
e não é diferente no Brasil. A Rede de Atenção Psicos-
social tem como finalidade a criação, a ampliação e a 
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessida-
des decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
no âmbito do SUS. Dentre suas diretrizes, estão

(A) a oferta de serviços hospitalares especializados,  
o combate a estigmas e preconceitos e a atenção 
humanizada, que propiciem ao paciente possibilida-
des de reinserção social adequada.

(B) a diversificação das estratégias de cuidado e o de-
senvolvimento de atividades no território que favo-
reçam a inclusão social com vistas à promoção de 
autonomia e ao exercício da cidadania.

(C) a estratégia de redução de danos, a promoção de 
estratégias de educação permanente e a ênfase em 
serviços centralizados em grandes capitais, locais 
onde a demanda é maior.

(D) o desenvolvimento da lógica do cuidado para pes-
soas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
tendo como eixo os projetos terapêuticos padroniza-
dos internacionalmente.

(E) a atenção humanizada e centrada nas necessidades 
das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a 
oferta de cuidado integral e assistência multiprofis-
sional com ênfase na ação do médico psiquiatra.
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conhecimentos esPecÍficos

21. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio teve um 
papel de extrema importância para a descrição do átomo. 
O modelo combinava os postulados de Planck e Einstein 
com o modelo atômico de Rutherford e permitiu prever, 
com notável precisão, as energias das linhas espectrais do 
hidrogênio. Com relação aos postulados que levaram à for-
mulação do modelo de Bohr, assinale a alternativa correta.

(A) Os átomos irradiam quando os elétrons são acelera-
dos enquanto movem-se nas órbitas permitidas.

(B) O princípio de correspondência afirma que, no limite 
de órbitas pequenas e altas energias, os resultados 
quânticos coincidem com os clássicos.

(C) Os elétrons de um átomo se movem em órbitas com 
qualquer valor de raio, chamadas de estados esta-
cionários.

(D) A frequência da radiação emitida por um átomo inde-
pende das energias dos estados estacionários inicial 
e final do elétron que sofreu uma transição.

(E) A formulação do princípio de correspondência permi-
tiu determinar as energias dos estados estacionários 
do átomo de hidrogênio.

22. Na experiência de Stern-Gerlach, foram medidos os valo-
res de momento de dipolo magnético de átomos neutros 
de prata, enviando um feixe desses átomos através de um 
campo magnético não homogêneo. Os resultados mos-
traram que o feixe era separado em duas componentes 
discretas, sugerindo a quantização espacial do momento 
magnético dos átomos de prata. Posteriormente, os mes-
mos resultados foram observados para um feixe de áto-
mos de hidrogênio. A quantização espacial é explicada

(A) pelo momento de dipolo magnético associado com o 
movimento das cargas do núcleo.

(B) pela desvio de íons positivos e negativos sob a ação 
do campo magnético aplicado.

(C) pela quantização do momento angular intrínseco do 
elétron, denominado spin.

(D) pela interação spin-órbita.

(E) pela quantização do momento angular orbital do átomo 
previsto pela teoria de Schroedinger.

23. Dos mais de 3 000 nuclídeos conhecidos, existem so-
mente 266 cujos estados fundamentais são estáveis. 
Todos os outros têm estados fundamentais instáveis e, 
portanto, sofrem algum tipo de decaimento radiativo, 
transformando-se em outros nuclídeos. Assinale a alter-
nativa correta a respeito dos isótopos estáveis de nuclí-
deos pesados.

(A) O número de prótons é igual ao número de nêutrons.

(B) O número de prótons é maior que o número de nêu-
trons.

(C) O número de nêutrons e o de prótons não são cor-
relacionados.

(D) O número de prótons é menor que o número de nêu-
trons.

(E) O número de nêutrons é o dobro do número de pró-
tons.

20. Leia o texto a seguir.

As redes de atenção à saúde são organizações 
poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vincu-
lados entre si por uma missão única, por objetivos co-
muns e por uma ação cooperativa e interdependente, 
que permitem ofertar uma atenção contínua e integral 
a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar 
certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de 
forma humanizada –, e com responsabilidades sanitá-
rias e econômicas por esta população.
(Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva.)

A respeito das redes de atenção à saúde (RAS), pode-se 
afirmar que

(A) se trata de um conjunto de respostas à falta de in-
tegração das estruturas dos serviços e das ações 
de saúde nos diferentes níveis de atenção e, em 
particular, das unidades de urgência e emergência, 
que, tradicionalmente, são isoladas do restante do 
sistema.

(B) um de seus elementos é o sistema de apoio, que 
são os lugares institucionais onde se prestam ser-
viços comuns a todos os pontos de atenção à saú-
de, nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, 
delegando-se a assistência farmacêutica ao setor 
privado.

(C) a população sob sua responsabilidade vive em ter-
ritórios singulares, organiza-se socialmente em fa-
mília, é cadastrada e registrada em subpopulações 
por riscos sociossanitários.

(D) um de seus princípios é a existência de relações 
de principalidade e subordinação entre os níveis de 
atenção à saúde, já que, sem uma estrutura hie-
rárquica, dificilmente se atinge um objetivo comum.

(E) são uma resposta às necessidades da população 
para o manejo das condições agudas e eventos de-
correntes de condições crônicas agudizadas, par-
ticularmente para agravos do sistema musculoes-
quelético e transtornos psíquicos.
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27. Equipamentos de mamografia dedicados são essenciais 
para redução da dose e otimização da qualidade da ima-
gem nessa modalidade de imagem radiográfica. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente as característi-
cas técnicas dos equipamentos de mamografia que estão 
associadas à redução da contribuição da radiação espa-
lhada na imagem.

(A) Baixas tensões aplicadas ao tubo, grades celulares e 
compressão da mama.

(B) Grades lineares, filtro de borda K e tempos de expo-
sição curtos.

(C) Baixas tensões aplicadas ao tubo, tempos de expo-
sição curtos e compressão da mama.

(D) Baixas tensões aplicadas ao tubo, grades celulares e 
tempos de exposição curtos.

(E) Grades lineares, compressão da mama e tempos de 
exposição curtos.

28. A radiologia digital representa um dos grandes avanços 
na área de imagens médicas da última década. Dentre as 
tecnologias de detecção utilizadas, destaca-se a radio-
grafia computadorizada – CR (computed radiography), 
que utiliza uma placa de imagem (image plate) para aqui-
sição da imagem digital. Assinale a alternativa correta a 
respeito das características de detectores digitais CR.

(A) Nesse detector de imagem, os fótons de raios X in-
teragem com o material cintilador (CsI) que emite luz 
visível e forma a imagem latente.

(B) Nesse tipo de detector, a energia dos fótons de raios 
X é transferida para os elétrons do material fotoes-
timulável, que são armadilhados e emitem luz azul 
instantaneamente.

(C) Neste tipo de detector, a energia dos fótons de raios 
X é transferida para os elétrons do material fotoesti-
mulável, que são armadilhados, formando uma ima-
gem latente.

(D) Luz de alta energia (vermelha) é emitida durante a 
leitura da placa de imagem, sendo proporcional à ex-
posição incidente.

(E) A imagem latente presente nas placas de imagem 
pode ser apagada utilizando um feixe de luz verme-
lha de pequena intensidade.

29. A contribuição da radiação espalhada na imagem radio-
gráfica está relacionada com a degradação de sua qua-
lidade. Qual das seguintes condições que relacionam a 
espessura do objeto (L), o tamanho do campo de radia-
ção (C) e a diferença de potencial (kVp) está associada 
com a menor razão entre as intensidades espalhada e 
primária (S/P) em uma imagem radiográfica?

(A) L = 10 cm; C = 20 X 20 cm2; kVp = 100 kV.

(B) L = 20 cm; C = 20 X 20 cm2; kVp = 100 kV.

(C) L = 30 cm; C = 20 X 20 cm2; kVp = 120 kV.

(D) L = 20 cm; C = 10 X 10 cm2; kVp = 120 kV.

(E) L = 20 cm; C = 10 X 10 cm2; kVp = 100 kV.

24. O tempo de meia-vida efetivo representa o tempo neces-
sário para um radionuclídeo contido em um sistema bio-
lógico reduzir a sua atividade a metade do valor inicial, 
como um resultado combinado entre o decaimento radio-
ativo (meia-vida física) e o processo de eliminação pelo 
metabolismo (meia-vida biológica). Considerando que a 
meia-vida física, Tf, é muito maior que o tempo de meia-
-vida biológica, Tb, o valor da meia-vida efetiva será

(A) (Tf+Tb)/2.

(B) Próximo a Tf.

(C) Próximo a Tb.

(D) (Tf+Tb).

(E) (Tf +Tb)/(Tf x Tb).

25. Em um tubo de raios X, a radiação é produzida como re-
sultado da interação dos elétrons ejetados do catodo com 
o material do anodo. A respeito da influência do material 
do anodo e da energia dos elétrons no espectro de raios 
X produzido, assinale a alternativa correta.

(A) Os espectros de bremsstrahlung produzidos na in-
teração de elétrons monoenergéticos com alvos de 
diferentes números atômicos são idênticos com rela-
ção à distribuição de energia e intensidade do feixe.

(B) A energia máxima do espectro de raios X independe 
do material que compõe o anodo.

(C) A intensidade das linhas de radiação característica de-
pende unicamente do material que compõe o anodo.

(D) A intensidade do espectro de bremsstrahlung inde-
pende da energia dos elétrons acelerados em dire-
ção ao catodo.

(E) A distribuição angular dos fótons de raios X produzi-
dos é isotrópica para qualquer energia dos elétrons 
com energias da ordem de keV até MeV.

26. A figura a seguir mostra três espectros produzidos em 
um tubo de raios X com o mesmo material do anodo. A 
respeito destes espectros, é correto afirmar:

(A) a curva A representa o espectro de raios X produzido 
para um anodo fino.

(B) o espectro de raios X mostrado na curva B é mais 
penetrante do que o mostrado na curva C.

(C) o produto corrente-tempo do espectro de raios X da 
curva B é menor do que o da curva C.

(D) o espectro de raios X mostrado na curva C foi produ-
zido usando um gerador trifásico.

(E) a filtração total do espectro de raios X da curva B é 
menor que a da curva C.
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33. Assinale a alternativa que descreve corretamente os fa-
tores que afetam a qualidade de uma imagem radiográ-
fica, descrita em termos de contraste, ruído e resolução 
espacial.

(A) O contraste na imagem depende somente das carac-
terísticas do feixe de raios X e do receptor de ima-
gem.

(B) Tamanho do ponto focal e movimento do paciente 
são os únicos fatores que afetam a resolução espa-
cial da imagem.

(C) A componente mais importante do ruído em imagens 
digitais é o ruído eletrônico causado pela corrente 
de fuga.

(D) A resolução espacial depende das características do 
feixe de raios X e do receptor de imagem.

(E) O ruído quântico na imagem depende das caracte-
rísticas do feixe de raios X e do receptor de imagem.

34. A função de transferência de modulação (MTF, do inglês 
modulation transfer function) é uma métrica importante 
para avaliar o desempenho de um sistema de imagem. A 
respeito da MTF, é correto afirmar:

(A) a MTF representa o contraste na imagem indepen-
dentemente do contraste do objeto em cada frequ-
ência espacial.

(B) a MTF é uma curva baseada na transformada de  
Radon que descreve a capacidade de resolução de 
um sistema de imagens.

(C) a MTF representa a razão entre a razão sinal-ruído 
na entrada pela razão sinal-ruído na imagem para 
cada frequência espacial.

(D) a MTF de um sistema de imagem representa o pro-
duto das contribuições de cada etapa do processo 
de formação da imagem.

(E) a MTF tem valor próximo a zero para baixas frequên-
cias espaciais, que representa uma excelente visibi-
lidade de estruturas de grandes dimensões.

35. A respeito da interação de fótons com a matéria por espa-
lhamento Compton, é correto afirmar que

(A) a probabilidade de ocorrência do espalhamento 
Compton é inversamente proporcional à densidade 
eletrônica do meio.

(B) a probabilidade de ocorrência do espalhamento 
Compton é proporcional à energia do fóton.

(C) a energia transferida para o elétron é máxima quan-
do o fóton é retroespalhado.

(D) fótons podem ser espalhados em qualquer direção 
desde 0o até 90o.

(E) a fração de energia transferida para o fóton espalha-
do diminui com o decréscimo do ângulo de espalha-
mento.

30. Quanto ao desempenho de um sistema de imagens mé-
dicas por ultrassom, em termos de sua resolução espa-
cial, é correto afirmar que

(A) a resolução axial é limitada à metade do comprimen-
to do pulso, e independe da sua frequência e dura-
ção.

(B) a resolução axial é deteriorada com o aumento do 
comprimento do pulso, redução da frequência e au-
mento do comprimento de onda.

(C) o uso de transdutores com amortecimento (baixo fa-
tor Q) produz pulsos mais longos, que pioram a re-
solução axial.

(D) a resolução lateral é determinada pela largura do fei-
xe, comprimento de onda e comprimento do pulso.

(E) a resolução lateral é deteriorada na zona de Fresnel.

31. Com relação às características de aquisição das sequên-
cias de pulso Spin-echo ponderadas pelos tempos de re-
laxação T1 e T2 para aquisição das imagens clínicas de 
ressonância magnética, assinale a alternativa que pre-
enche, correta e respectivamente, a seguinte sentença:

Imagens ponderadas                                                            são obtidas 
com um tempo de repetição (TR)                                                           ,  
para                                                            as diferenças em T1, e um tempo 
de eco (TE)                                         , para                                                            as dife-
renças em T2.

(A) por T1 ... curto ... enfatizar ... curto ... minimizar

(B) pela densidade de prótons ... longo ... minimizar ... 
longo ... enfatizar

(C) pela densidade de prótons ... curto ... minimizar ... 
longo ... minimizar

(D) por T2 ... curto ... minimizar ... curto ... enfatizar

(E) por T2 ... longo ... minimizar ... curto ... enfatizar

32. Qual das seguintes técnicas de imagem por ressonância 
magnética é usada para avaliar o metabolismo celular 
por meio da identificação de fosfatos inorgânicos, fosfo-
creatina e adenosina trifosfato?

(A) Espectroscopia por ressonância magnética.

(B) Ressonância magnética funcional.

(C) Angiografia por ressonância magnética.

(D) Imagem ponderada por difusão.

(E) Contraste por transferência de magnetização.
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38. Quando um feixe de partículas carregadas atinge um ma-
terial, estas experimentam um grande número de intera-
ções ao longo de seu caminho até perderem totalmente 
suas energias cinéticas. Assinale a alternativa que des-
creve corretamente as características dos tipos de intera-
ções das partículas carregadas com a matéria.

(A) Na colisão inelástica com um átomo (colisão suave), 
a partícula perde uma grande parte de sua energia 
na interação, ionizando o átomo. É a interação me-
nos frequente para partículas pesadas.

(B) Na colisão inelástica com um elétron fortemente liga-
do (colisão dura), a partícula colide frontalmente com 
o elétron atômico que é ejetado, sendo chamado de 
raio delta.

(C) Para energias muito baixas (da ordem de keV), po-
dem ocorrer reações nucleares, onde a partícula 
interage com um núcleo como um todo ou com os 
nucleons individualmente.

(D) A aniquilação de pares é o processo de interação en-
tre prótons de alta energia e elétrons do meio, resul-
tando na emissão de dois fótons.

(E) Na colisão inelástica com o núcleo, a partícula car-
regada é desacelerada e fótons de radiação caracte-
rística são emitidos.

39. O gráfico da figura a seguir mostra o poder de freamento 
por radiação (SR) e o poder de freamento total (Stot) para 
elétrons incidentes na água, carbono e chumbo, em fun-
ção da energia da partícula. Com respeito à dependência 
do poder de freamento com a energia da partícula e com 
o meio, é correto afirmar que

(Okuno, E; Yoshimura, E.M. – Física das Radiações, 2010)

(A) o poder de freamento por radiação tem um valor mí-
nimo em energias da ordem de 1 MeV para todos os 
materiais.

(B) para altas energias, o poder de freamento total au-
menta linearmente com a energia cinética da partí-
cula incidente.

(C) o poder de freamento total e por radiação aumentam 
com o quadrado do número atômico do meio.

(D) o poder de freamento por radiação aumenta de for-
ma aproximadamente linear com o número atômico 
do meio.

(E) o poder de freamento total torna-se igual ao poder 
de freamento de colisão em qualquer meio para elé-
trons com energias maiores que 10 MeV.

36. O efeito fotoelétrico é um processo de interação de fótons 
com a matéria de grande importância para meios bioló-
gicos na faixa de energia do radiodiagnóstico. A respeito 
desse tipo de interação, é correto afirmar que

(A) o efeito fotoelétrico é um tipo de interação que ocorre 
entre o fóton e o elétron do átomo, em que o fóton é 
absorvido pelo meio e o elétron é ejetado.

(B) a energia cinética do elétron ejetado nesse proces-
so depende da energia do fóton incidente e de sua 
energia de ligação.

(C) a distribuição de ângulos de ejeção do elétron nesse 
processo é independente da energia do fóton.

(D) a seção de choque para o efeito fotoelétrico apresen-
ta descontinuidades devido à emissão de radiação 
característica na desexcitação do átomo.

(E) após a ejeção do elétron, o átomo torna-se excita-
do, sendo a emissão de elétron Auger a forma mais 
provável de desexcitação para meios de alto número 
atômico.

37. A figura a seguir mostra o gráfico com os coeficientes 
de atenuação mássicos (µ / ρ) e de absorção mássicos 
(µab / ρ) para o osso e para a água em função da energia 
do fóton.

(NIST – Physical Reference Data)

A respeito da dependência dessas grandezas com a 
composição do meio e com a energia do fóton incidente, 
é correto afirmar que

(A) o coeficiente de absorção mássico do osso é menor 
que o da água em todo o intervalo de energia do fóton.

(B) os coeficientes de atenuação e de absorção mássi-
cos para a água são numericamente similares em 
baixas energias, devido à maior probabilidade de 
ocorrência do espalhamento Compton.

(C) as maiores diferenças entre coeficientes de atenua-
ção e de absorção mássicos para a água são obser-
vadas na faixa de energia onde o efeito fotoelétrico 
é mais provável.

(D) para energias entre 0,1 e 1 MeV, onde a ocorrência 
do espalhamento Compton é mais provável, os coe-
ficientes de atenuação mássicos para a água e para 
o osso são similares.

(E) as diferenças entre os coeficientes de atenuação e 
absorção mássicos do osso diminuem para energias 
maiores que 1 MeV devido à alta probabilidade de 
ocorrência do efeito fotoelétrico.
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42. No mecanismo indireto de dano biológico, a radiólise da 
água ocorre como resultado da deposição da energia da 
radiação ionizante na água. Nesse processo, a molécula 
da água é quebrada e radicais livres são produzidos. As-
sinale a alternativa que completa adequadamente as eta-
pas descritas a seguir da ação da radiação na molécula 
da água no processo de radiólise da água.

H2O + radiação ionizante → (A) + (B)
(A) → H+ + OH•
(B) + H2O → H2O

–

OH• + OH• → (C)

(A) = e–, (B) = H2O
+, (C) = H2O2.

(B) = OH–, (B) = H+, (C) = H3O.

(C) = H2O
+, (B) = e–, (C) = H2O2.

(D) = H2O
+, (B) = e–, (C) = H3O.

(E) = H+, (B) = OH–, (D) = H2O2.

43. Aceleradores lineares são dispositivos que usam ondas 
eletromagnéticas de alta frequência para acelerar partí-
culas carregadas, tais como elétrons, até altas energias 
através de um tubo linear, produzindo um feixe estreito 
de elétrons monoenergéticos. O feixe de elétrons de alta 
energia pode ser utilizado para tratamento de tumores 
superficiais, ou pode ser utilizado para produzir raios X, 
que, por sua vez, são utilizados para tratamento de tu-
mores mais profundos. A respeito do princípio de funcio-
namento dos aceleradores lineares, assinale a alternati-
va que preenche, correta e respectivamente, a seguinte 
sentença:

No modo de operação para produção de                            , o 
feixe de elétrons incidente interage com um alvo de  
alto número atômico produzindo o feixe de fótons por  
bremsstrahlung. Esse alvo deve ser                             o suficiente 
para absorver a maior parte dos elétrons incidentes. No 
modo de operação para produção de                            , o alvo é 
substituído por uma folha de espalhamento                             e de 
alto número atômico, que espalha o feixe de elétrons de 
forma a obter uma fluência uniforme. Neste caso, o feixe 
de elétrons também pode ter uma pequena contaminação 
de ______, produzidos pelo processo de bremsstrahlung.

(A) raios X … espesso … elétrons … fina … fótons de 
raios X

(B) raios X … espesso … elétrons … espessa … fótons 
de raios X

(C) raios X … fino … elétrons … fina … nêutrons

(D) elétrons … espesso … raios X … espessa … fótons 
de raios X

(E) elétrons … fino … raios X … fina … nêutrons

40. A quantidade média de energia recebida por um meio por 
unidade de distância percorrida por uma partícula carre-
gada é definida em termos da grandeza Transferência Li-
near de Energia – LET (do inglês Linear Energy Transfer), 
que representa a densidade de ionizações no meio. Usu-
almente, a LET é obtida para a água, sendo definida para 
partículas direta e indiretamente ionizantes. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente os tipos de radia-
ção com valores de LET na água, em ordem crescente.

(A) Partículas alfa, raios X produzidos com 250 kV, pró-
tons de 10 MeV.

(B) Raios gama de 1,17 MeV e 1,32 MeV emitidos por 
uma fonte de Co-60, partícula alfa, raios X produzi-
dos com 250 kV.

(C) Raios gama de 1,17 MeV e 1,32 MeV emitidos por 
uma fonte de Co-60, raios X produzidos com 250 kV, 
prótons de 150 MeV.

(D) Raios X produzidos com 250 kV, raios gama de 1,17 
MeV e 1,32 MeV emitidos por uma fonte de Co-60, 
partícula alfa.

(E) Raios X produzidos com 250 kV, raios gama de 1,17 
MeV e 1,32 MeV emitidos por uma fonte de Co-60, 
prótons de 150 MeV.

41. Os efeitos biológicos resultantes da deposição da energia 
da radiação ionizante podem ser classificados, quanto à 
sua natureza, em reações teciduais (também chamados 
efeitos determinísticos) e efeitos estocásticos. Sobre es-
ses efeitos, é correto afirmar que

(A) os danos nos tecidos ou órgãos que resultem de 
morte celular em grande número, a ponto de perde-
rem sua função, são conhecidos como efeitos esto-
cásticos.

(B) existe um limiar de dose para o surgimento de rea-
ções teciduais, abaixo do qual o número de células 
danificadas é pequeno.

(C) as principais reações teciduais decorrentes da expo-
sição à radiação ionizante são efeito cancerígeno e 
efeito hereditário.

(D) a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos 
é independente da dose.

(E) os principais efeitos estocásticos decorrentes da ex-
posição à radiação são a morte celular, alterações 
fibróticas e efeito cancerígeno.
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44. O objetivo de um tratamento de radioterapia é deposi-
tar dose de radiação suficiente para matar as células do 
tumor, com a menor dose possível no tecido sadio, de 
forma a reduzir as complicações. A figura a seguir mostra 
um exemplo de uma curva de probabilidade de controle 
do tumor (PCT) e da probabilidade de complicações no 
tecido normal (PCTN) em função da dose depositada. A 
razão PCT/PCTN em um determinado nível de resposta 
de tecidos sadios determina a razão terapêutica de um 
tratamento.

(Radiation oncology physics, IAEA, 2005)

Assinale a alternativa que descreve corretamente a re-
lação entre PCT e PCTN para a escolha do tratamento.

(A) A escolha ótima do tratamento de um tumor é aquela 
que maximiza ambos, PCT e PCTN.

(B) Para um bom tratamento, PCT > 0,5 e PCTN > 0,5.

(C) Se a razão terapêutica é reduzida, a probabilidade 
de o tratamento causar complicações também é re-
duzida.

(D) A probabilidade de controle do tumor é menor que 
70% para uma dose de radiação que mantém a pro-
babilidade de complicação em tecidos normais maior 
que 10%.

(E) A escolha ótima do tratamento de um tumor é aquela 
que maximiza a razão terapêutica.

45. O fracionamento da dose em um tratamento com radia-
ção usualmente resulta em uma melhor razão terapêutica 
que aqueles realizados em uma única seção. O fracio-
namento de dose é baseado em cinco fatores biológicos 
primários, chamados de “R” da radioterapia. O fator bio-
lógico relacionado à proliferação de células nas fases do 
ciclo celular é:

(A) reparo.

(B) redistribuição.

(C) radiosensibilidade.

(D) repopulação.

(E) reoxigenação.

46. A descrição estatística da distribuição de dose em uma 
região alvo em radioterapia pode ser avaliada utilizando 
a grandeza:

(A) dose máxima no alvo, que quantifica a maior dose na 
área dentro e fora do alvo e estende-se por uma área 
mínima de 2 cm2.

(B) dose média no alvo, que quantifica o valor médio de 
dose em pontos discretos uniformemente distribuí-
dos nas bordas da região de interesse.

(C) pontos quentes (Hot spots), que correspondem a 
áreas dentro do alvo que recebem uma dose maior 
que a especificada.

(D) dose modal no alvo, que quantifica o valor de dose 
que ocorre com maior frequência dentro da região 
alvo de interesse.

(E) dose mínima no alvo, que quantifica o valor mínimo 
de dose em pontos discretos uniformemente distribu-
ídos nas bordas da região de interesse.

47. O gráfico da figura a seguir compara o comportamento 
da dose em profundidade para diferentes feixes utiliza-
dos em radioterapia (raios X – 4 MeV, raios X – 20 MeV, 
elétrons – 4 MeV e prótons – 150 MeV). Assinale a alter-
nativa que associa corretamente cada curva com o res-
pectivo feixe utilizado.

(Wikipédia)

(A) A = elétrons (4 MeV), B = raios X (4 MeV), C = raios 
X (20 MeV), D= prótons (150 MeV).

(B) A = elétrons (4 MeV), B = raios X (20 MeV), C = raios 
X (4 MeV), D= prótons (150 MeV).

(C) A = raios X (4 MeV), B = raios X (20 MeV), C = elé-
trons (4 MeV), D= prótons (150 MeV).

(D) A = raios X (4 MeV), B = raios X (20 MeV), C = pró-
tons (150 MeV), D= elétrons (4 MeV).

(E) A = raios X (20 MeV), B = raios X (4 MeV), C = pró-
tons (150 MeV), D= elétrons (4 MeV).
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50. A definição de volumes do alvo e das regiões críticas (ra-
diosensíveis) do paciente é um pré-requisito essencial 
para o planejamento do tratamento e para a estimativa de 
dose em radioterapia. A figura a seguir ilustra a definição 
de volumes considerados para o planejamento em radio-
terapia, sendo T o volume palpável ou visível do tumor.

(ICRU 50, 1993 e ICRU 62, 1999)

Assinale a alternativa que identifica de maneira correta 
as regiões da figura.

(A) A = Volume alvo planejado, B = Volume clínico do 
alvo, C = Volume tratado, D = Volume irradiado.

(B) A = Volume alvo planejado, B = Volume clínico do 
alvo, C = Volume irradiado, D = Volume tratado.

(C) A = Volume clínico do alvo, B = Volume alvo planeja-
do, C = Volume irradiado, D = Volume tratado.

(D) A = Volume clínico do alvo, B = Volume alvo planeja-
do, C = Volume tratado, D = Volume irradiado.

(E) A = Volume clínico do alvo, B = Volume tratado, C = 
Volume irradiado, D = Volume alvo planejado.

51. O detector Geiger-Müller (GM) é um detector a gás cons-
tituído de um capacitor preenchido com gás isolante elé-
trico. Entre os eletrodos do capacitor, é aplicada uma di-
ferença de potencial que é usada para coletar as cargas 
liberadas no gás na interação da radiação. A respeito das 
propriedades de detecção dos detectores Geiger-Müller, 
é correto afirmar:

(A) nesse tipo de detector, a tensão aplicada é muito bai-
xa, de forma que uma única ionização no gás produz 
uma avalanche de ionizações.

(B) o sinal produzido neste detector depende da energia 
da radiação liberada no meio e do tipo de radiação.

(C) esse detector é preenchido por uma mistura de ga-
ses: um gás nobre em grande proporção e um gás 
de quenching, que aumenta seu tempo de resposta.

(D) uma das principais vantagens desse detector é seu 
pequeno tempo de resposta, que impede seu uso em 
radiologia diagnóstica.

(E) devido ao seu longo tempo de resposta, o detector 
GM não distingue o tipo ou energia da radiação, ex-
ceto pela configuração das paredes que o envolvem.

48. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, a seguinte sentença a respeito da técnica da 
radioterapia com intensidade modulada de feixe (IMRT).

A técnica de radioterapia com intensidade modulada do 
feixe (IMRT) é uma técnica em que os colimadores ou 
compensadores dinâmicos são utilizados para modificar 
o perfil de        do feixe, de forma que um feixe 
       é produzido. Nessa técnica, a 
       variável do feixe é determinada através do 
planejamento       , visando        dose 
no volume alvo e reduzir a dose no tecido sadio vizinho.

(A) intensidade ... uniforme ... intensidade ... direto ... 
melhorar a conformação da

(B) energia ... não uniforme ... energia ... inverso ... au-
mentar a

(C) intensidade ... uniforme ... intensidade ... direto ... 
aumentar a

(D) energia ... não uniforme ... intensidade ... direto ... 
uniformizar a

(E) intensidade ... não uniforme ... intensidade ... inverso 
... melhorar a conformação da

49. Qual é o tipo de tratamento pela técnica de braquiterapia 
mais usado para casos de câncer ginecológico (colo de 
útero, útero e vagina)?

(A) Intersticial, fonte implantada cirurgicamente dentro 
do volume do tumor.

(B) Intracavitária, fonte posicionada dentro da cavidade 
do corpo próxima ao volume do tumor.

(C) Intersticial, fonte posicionada dentro da cavidade do 
corpo próxima ao volume do tumor.

(D) Intraoperatória, fonte implantada cirurgicamente 
dentro do volume do tumor.

(E) Intracavitária, fonte posicionada dentro do volume a 
ser tratado.
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54. Os sistemas dosimétricos mais utilizados para dosimetria 
da radiação ionizante são as câmaras de ionização, fil-
mes dosimétricos, dosímetros termoluminescentes (TLD) 
e diodos. A respeito das vantagens/desvantagens desses 
dosímetros, é correto afirmar que

(A) filmes dosimétricos têm uma boa resolução espacial 
2D e não apresentam dependência energética.

(B) dosímetros TLD têm a vantagem de serem compos-
tos de materiais tecido-equivalentes, sendo reco-
mendados para calibração do feixe.

(C) câmaras de ionização fornecem leituras instantâne-
as de dose ou taxa de dose sem dependência ener-
gética com a qualidade do feixe incidente.

(D) diodos possuem pequenas dimensões, leitura direta 
e alta sensibilidade, que muda com a dose acumu-
lada.

(E) câmaras de ionização, dosímetros TLD e diodos têm 
como principal vantagem a leitura instantânea da 
dose absorvida.

55. Um dos avanços mais recentes da tomografia compu-
tadorizada é a técnica de dupla energia. Apesar de ser 
uma tecnologia introduzida no mercado há pouco tem-
po, as possibilidades de suas aplicações já haviam sido 
previstas por Hounsfield no início da década de setenta. 
Existem equipamentos comerciais constituídos com dois 
tubos de raios X e outros que operam somente com um 
tubo. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
como essas técnicas de tomografia por dupla energia 
funcionam.

(A) Os sistemas com dois tubos de raios X operam com 
ambos funcionando no mesmo valor de tensão (kV) 
e com correntes anódicas (mA) distintas, e a varia-
ção de energia ocorre porque os tubos utilizam filtros 
de alumínio diferentes em suas janelas de saída.

(B) Os sistemas que operam com um único tubo fun-
cionam através da rápida variação de tensão (kV) e 
uma corrente anódica (mA) fixa, porém os pulsos re-
alizados na tensão mais baixa são mais longos que 
os pulsos realizados na tensão mais alta para com-
pensar a diferença de rendimento do tubo.

(C) Os sistemas com dois tubos de raios X operam com 
diferentes valores de tensão (kV) e com correntes 
anódicas (mA) iguais em cada tubo, e a variação de 
energia ocorre porque os tubos utilizam filtros bow-tie 
diferentes em suas janelas de saída.

(D) Os sistemas que operam com um único tubo funcio-
nam através da rápida variação de corrente anódica 
(mA) e tensão (kV) fixa, porém os pulsos realizados 
na corrente mais baixa são mais longos que os pul-
sos realizados na corrente mais alta para compensar 
a diferença de rendimento do tubo.

(E) Os sistemas com dois tubos de raios X operam com 
ambos funcionando no mesmo valor de tensão (kV) 
e com produtos corrente-tempo (mAs) distintos, e a 
variação de energia ocorre porque os tubos utilizam 
filtros de alumínio diferentes em suas janelas de  
saída.

52. Considere um calorímetro de água construído para ava-
liar a dose absorvida em radioterapia. Qual é o aumento 
de temperatura produzida na água quando irradiada por 
5 minutos usando uma taxa de dose de 70 mGy/s?

Obs.: Considere que não há perda de calor, que o calor 
específico da água é 4 200 J/kg.oC e sua densidade é  
1 g/cm3.

(A) 5,0 × 10–3 oC.

(B) 8,3 × 10–4 oC.

(C) 5,0 oC.

(D) 8,3 × 10–6 oC.

(E) 8,3 oC.

53. O gráfico da figura a seguir apresenta a dependência das 
grandezas dosimétricas kerma colisional (Kcol) e dose (D) 
para um feixe de fótons monoenergético em função da 
profundidade no meio.

(Radiation oncology physics, IAEA, 2005)

Com relação ao comportamento dessas curvas grande-
zas, assinale a alternativa correta.

(A) A profundidade onde o Kerma colisional e a dose são 
numericamente iguais equivale ao livre caminho mé-
dio dos fótons no material.

(B) O intervalo de espessuras onde a dose é maior que 
o Kerma colisional corresponde à região de buildup.

(C) Na condição de equilíbrio de partícula carregada, o 
Kerma colisional é maior que a dose absorvida.

(D) O equilíbrio transiente de partícula carregada existe 
na profundidade onde a dose absorvida é máxima.

(E) Na condição de equilíbrio transiente de partícula 
carregada, o kerma colisional é proporcional à dose 
absorvida.
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58. São exemplos de Grandezas Físicas, Grandezas Opera-
cionais e Grandezas de Proteção, segundo a definição 
da International Commission on Radiation Units And Me-
asurements, respectivamente:

(A) fluência, dose absorvida e equivalente de dose pes-
soal.

(B) fluência, kerma e dose absorvida.

(C) equivalente de dose ambiente, equivalente de dose 
pessoal e equivalente de dose direcional.

(D) dose absorvida, dose equivalente e dose efetiva.

(E) kerma, equivalente de dose ambiente e dose efetiva.

59. A grandeza Dose Efetiva é útil em proteção radiológica 
para

(A) determinar o risco radiológico de um paciente que 
foi submetido a um procedimento diagnóstico com 
radiação ionizante.

(B) determinar o risco radiológico de um paciente que foi 
submetido a um procedimento de radioterapia.

(C) determinar o risco radiológico de um indivíduo do 
público que tenha sua casa próxima a uma usina nu-
clear.

(D) comparar detrimentos relativos entre procedimentos 
radiológicos diferentes considerando-se populações 
de pacientes com idade e gênero compatíveis.

(E) ajudar na comparação entre detrimentos na aplica-
ção médica de diferentes fontes de radiação, inde-
pendentemente da distribuição de idades e gêneros 
da população de pacientes.

60. Técnicas de fluoroscopia podem causar doses significa-
tivamente altas nos pacientes. Por isso, o treinamento 
adequado dos operadores é de grande importância e 
a aplicação de boas práticas de radioproteção em exa-
mes deste tipo é fundamental. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma boa prática em temos de 
radioproteção de pacientes submetidos a exames de flu-
oroscopia.

(A) Manter o paciente o mais próximo possível da fonte 
de raios X.

(B) Colocar o receptor de imagem o mais próximo do pa-
ciente quanto possível.

(C) Usar a maior ampliação eletrônica (maior campo de 
visão - FOV) necessária para realizar o procedimento.

(D) Colimar o feixe de raios X em uma região maior que 
a região de interesse para o diagnóstico.

(E) Nunca utilizar as ferramentas de proteção radiológi-
cas disponibilizadas pelo fabricante do equipamento.

A figura a seguir deverá ser utilizada para responder às ques-
tões de números 56 e 57.

(Okuno, E; Yoshimura, E.M. – Física das Radiações, 2010)

56. A figura apresenta curvas, em função da energia, do  
Fator f. Esse fator representa razões de coeficientes 
de absorção mássicos entre diferentes materiais de in-
teresse em proteção radiológica. Esse fator é utilizado 
para

(A) calcular a dose de radiação ionizante em um dado 
meio a partir de valores de dose medidos no ar.

(B) converter dose absorvida em kerma no ar.

(C) converter energia depositada em um meio qualquer, 
em MeV, em dose absorvida em um tecido.

(D) calcular a dose de radiação não ionizante em um 
dado meio a partir de valores de dose medidos no 
vácuo.

(E) converter atividade, em Becquerel, em dose absor-
vida, em Grays.

57. Analisando o comportamento do fator f em função da 
energia do fóton para diferentes tecidos do corpo huma-
no, é correto afirmar:

(A) para energias acima de 0,1 MeV, o fator f para todos 
os tecidos é aproximadamente igual a 1, indicando 
que a dose nesses tecidos é igual à exposição no ar.

(B) para energias menores que 0,1 MeV, a dose absorvi-
da na gordura é maior que a exposição no ar.

(C) para energias abaixo de 0,1 MeV, a dose absorvida 
no osso é maior que no ar.

(D) o fator f para o músculo é praticamente independen-
te da energia devido à similaridade da densidade do 
músculo e do ar.

(E) a dose absorvida no osso é menor que o kerma no ar 
para todo o intervalo de energia mostrado na figura.




