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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido − e 
ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um jornal 
que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria enquanto lia os 
últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o grupo ria 
sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia de Gwyneth 
Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros químicos 
(chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte contribuição: 
“Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer que a gente pode 
acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. Por exemplo, as 
imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e além disso, muito mal 
simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para repararmos que não havia nem 
mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se não 
havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em dúvida a alunissagem. 

b) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das manifestações do 
presidente norte-americano. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 
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e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de 
que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de futebol 
indica que 

a) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da conspiração. 

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda que 
não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a gravação de 
Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o tremor da bandeira 
americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como a 
alunissagem. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns seguidores 
de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não acreditarem em 
fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os torcedores tão 
fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de supostos rastros 
químicos deixados por aviões. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode ser 

classificada como: 

a) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 
sentido oposto do seu significado. 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui nome 
específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua Portuguesa 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo com a 
norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 
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a) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

b) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o trem 
parou... 

c) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 
disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se um 
intervalo... 

e) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ pararam 
um pouco de conversar... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 
acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias ___________________ do 
presidente pelas teorias da conspiração 

a) sobre à preferência 

b) no que diz respeito a inclinação 

c) à respeito da tendência 

d) quanto à predileção 

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase abaixo, 
sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) e não obstante 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) portanto 

e) mas também 
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7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do compositor 
Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link 

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end  
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Quero jogar no dream team  

De dia um macho man 

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras em 
sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua música 
no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 
estrangeirismos.  

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no processo de 
globalização. 

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado pela 
European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta análise 
correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 2050 por 
idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends (GMT 1), 
2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some primary 
education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem educação 
formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: Grupos etários 
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em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million people”: Pessoas em 
milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 
continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

b) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

c) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três continentes 
e elevação mais pronunciada na escolaridade superior feminina. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais suscetível 
ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

a) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à epidemia 
de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe de descaso. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente americano e 
a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a pandemia lhes 
afetará profundamente. 

c) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. Adriana 
Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de prevenção da doença, 
dando-lhes novas esperanças. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de urgência 
e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município assegurou-a 
tratamento adequado. 

e) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta 
de educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos 
risco à saúde pública. 
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10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista informa: 
"O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende pelo SUS está 
superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade 
atende pelo SUS e está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, mas 
apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em doenças 
cardíacas, porém está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que 
está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento aos 
povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades culturais, 
linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão das experiências 
anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa população nos campos da 
assistência, ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram quão 
complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente diverso e 
distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão sobre a 
necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade olhar para os 
sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, permitindo que o 
outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a formação de vínculo e 
acolhimento.  
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde especializado 
no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.3, p.1077-
1090, 2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional da Atenção Básica 
b) Política Nacional de Imunização 
c) Política Nacional de Humanização 
d) Política Nacional de Redução de Danos 
e) Sistema Único de Saúde 
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12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 

a) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser nacionais 
para o melhor direcionamento das ações. 

b) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de saúde 
indígenas. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-se às 
necessidades locais e às possibilidades específicas de cada região, levando 
em conta os diversos sistemas sociais, culturais e econômicos. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado complexas e 
variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e __________de saúde de 
________________frequência e relevância em seu _______________, observando 
critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

a) Reinvindicações, maior e território 
b) Necessidades; menor, ambulatório 
c) Reinvindicações; maior; programa 
d) Necessidades; maior; território 
e) Necessidades, igual, programa 

 
Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios básicos de 
cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão 
conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde, 
tanto em serviço público como privado. São eles: (1) todo cidadão tem direito ao 
acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde; (2) todo cidadão tem direito 
a tratamento adequado e efetivo para seu problema; (3) todo cidadão tem direito ao 
atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação; (4) todo 
cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos; (5) todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento 
aconteça da forma adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos 
gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
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14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários da 
saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 

a) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 
b) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial do 

usuário ao sistema de saúde. 
c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 
d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de demandas 

preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de óbito 
no Brasil. 

 
15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para seu 
problema, para isso é fundamental: 

a) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 
história clínica e motivo do encaminhamento. 

b) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico decidir se 
seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado 
de saúde. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no prontuário 
do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua atualização 
constante. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem condições 
adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 
profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

 
16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o seu 
diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 
intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na 
identificação de problemas e solução de necessidades. 

b) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com acolhimento 
baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

c) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 
capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 
saúde. 

d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as ações e 
serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências científicas 
e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, sendo questionável 
considerar os determinantes sociais relacionados ao processo de 
adoecimento.  
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17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da saúde, a 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser entendido como 
princípio e diretriz do SUS: 
a) Controle social. 
b) Política de saúde redistributiva. 
c) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 
cidadania regulada. 
d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis de 
complexidade do sistema de saúde. 
e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de redes assistenciais. 
 
18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes momentos 
passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse sentido, 
assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de modo cíclico. 

a) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) Tomada 
de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; (4) 
Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) Tomada 
de decisão; e (5) Correções da política. 

d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 
decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 
problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e (5) 
Implementação. 
 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência de 
políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos como 
Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema Único de 
Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  

a) Meritocrático 
b) Residual 
c) Seguro sócio-empresarial 
d) Seguridade social 
e) Corporativista 

 
20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez que a 
igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez mais 
pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, assinale a 
alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da cidadania. 

a) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 
b) Individualismo e liberdade. 
c) Solidariedade e assistencialismo. 
d) Justiça, direitos e deveres. 
e) Propriedade privada e competitividade 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

21.  No período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX, 
floresceram importantes ideias e concepções acerca da estrutura da matéria, 
chamados “modelos atômicos”, dentre os quais se destacam os modelos de 
Nagaoka Hantaro, de J.J. Thomson, de Rutherford e de Bohr. Sobre os principais 
modelos atômicos é correto afirmar: 

a) No modelo atômico de Thomson, o átomo seria uma esfera de carga 
negativa, que continha corpúsculos de carga positiva distribuídos 
uniformemente, o que rendeu a esse modelo o nome “modelo do pudim de 
ameixas”. 

b) No “modelo planetário” ou “saturnino” proposto por Hantaro Nagaoka em 
1903, os elétrons giravam ao redor do núcleo atômico, ligados por forças 
eletrostáticas. 

c) O modelo de Thomson é estável e bem descrito pela teoria eletromagnética. 

d) No modelo atômico de Bohr, as órbitas permitidas à ocupação de elétrons 
independem dos valores quantizados do momento angular orbital. 

e) O modelo de Rutherford não apresenta dificuldades teóricas com o 
eletromagnetismo: O elétron não perderia energia ao transladar ao redor do 
núcleo e eventualmente colidir com ele. 

 

22. De acordo com o modelo atômico de Bohr podemos afirmar: 

a) Um elétron em um estado de energia excitado pode emitir apenas 1 fóton 
quando ele efetua uma transição de uma órbita eletrônica de menor energia 
de ligação para outra de maior energia de ligação. 

b) Um elétron em um estado de energia excitado pode emitir 2 fótons ou mais 
quando ele efetua uma transição de uma órbita eletrônica de menor energia 
de ligação para outra de maior energia de ligação. 

c) O modelo falha em explicar a energia das linhas emitidas pelas substâncias 
aquecidas. 

d) O modelo atômico de Bohr prevê a emissão contínua de radiação pelo elétron 
acelerado em sua órbita. 

e) O modelo somente é valido para explicar a emissão de radiação contínua 
(Bremmstrahlung) no processo de interação de um elétron com o núcleo do 
átomo. 
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23. O gráfico ao lado mostra valores da 1ª. Energia de ionização (em eV) em função do 
número atômico (Z) dos átomos. Os picos 
correspondem aos gases nobres. 

Considere as radiações: luz UV distante de 80 
nm, e elétrons de 100 eV. 

Indique a alternativa que aponta: 
- para que faixa de elementos cada uma 
dessas radiações pode ser considerada 
ionizante. 
 
 
 
 
 
 
- E a causa das variações de valores da energia de ionização entre os elementos Ar 
e K. 

Considere:  c = 2,99792458 . 108 m/s      e = 1,602 . 10-19 C         h = 6,626 . 
10-34 J.s 

a) Luz UV: ionizante para Z > 18; Elétrons: ionizante para todos os elementos.  
Argonio tem camadas eletrônicas 1, 2 e 3 completas e, portanto, maior 
coesão; Potássio tem um elétron isolado na sub-camada 4s, fracamente 
ligado ao átomo. 

b) Luz UV: ionizante para Z > 10; Elétrons: ionizante para todos os elementos.  
Argonio tem camadas eletrônicas 1 a 4 completas e, portanto, maior coesão; 
Potássio tem um elétron isolado na camada 4, fracamente ligado ao átomo. 

c) Luz UV e Elétrons: ionizantes para todos os elementos mostrados. 
Argonio tem camadas eletrônicas 1, 2 e 3 completas e maior coesão; 
Potássio tem camadas eletrônicas incompletas. 

d) Luz UV: não-ionizante para Z < 54; Elétrons: ionizantes para os elementos 
com Z > 86. Argonio tem camada eletrônica 4 vazia e, portanto, maior 
coesão; Potássio tem a camada 4 cheia e, assim, seus elétrons são 
fracamente ligados ao átomo. 

e) Luz UV: não-ionizante para Z ≤ 18; Elétrons: ionizantes para os elementos 
com Z < 92. Argonio tem camada eletrônica 4 cheia e, portanto, maior 
coesão; Potássio tem a camada 4 vazia e, assim, seus elétrons são 
fracamente ligados ao átomo. 

 
 
 
 
 
 



FÍSICA MÉDICA  

 

UNIFESP – FAP 2018 
14 

24. No modelo de Bohr do átomo de Hidrogênio, podemos afirmar que -13,6 eV é a 
energia do elétron no estado fundamental (n=1). Calcule a energia total desse 
elétron no estado com número quântico n=10 e a compare com a energia 
necessária para ionizar o átomo (W). 

a) +1,36 eV  / < que W 

b) +0,136 eV  /  < que W 

c) -1,36 eV  /   > que W 

d) -0,136 eV  /   > que W 

e) -0,136 eV  / < que W 

 

25. Sobre as interações das radiações eletromagnéticas ionizantes num meio 
material, é CORRETO afirmar que: 

a) A probabilidade de ocorrência do espalhamento Compton é diretamente 
proporcional ao cubo do número atômico (Z3). 

b) Raios X, produzidos por desaceleração brusca dos elétrons, são defletidos 
após interagirem com o forte campo elétrico produzido pelo núcleo do átomo. 

c) A absorção de fótons pela matéria ocorre pelo somatório das probabilidades 
de interação de efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, produção / 
aniquilação de pares e conversão interna. 

d) A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico é inversamente 
proporcional ao cubo da energia da radiação (1/E3). 

e) A probabilidade de ocorrência de ocorrência de espalhamento Thompson, ou 
espalhamento coerente, ou clássico tem maior probabilidade de ocorrer 
quando a radiação X incidente tenha energia igual ou superior a energia de 
ligação do elétron das camadas mais externas do átomo. 

 

26. A probabilidade de interação de fótons com um dado meio material, que pode 
resultar na absorção total ou parcial de sua energia, é dada pela seção de choque. 
A respeito da dependência da seção de choque com a composição do meio e com a 
energia do fóton incidente, é correto afirmar que: 

a) O processo de produção de pares é o único processo de interação de fótons 
com o meio em que a seção de choque cresce com o aumento do 
comprimento de onda do fóton incidente. 

b) No efeito Compton a energia do fóton incidente é completamente absorvida 
pelo meio. 

c) No espalhamento Rayleigh um fóton incidente é defletido da sua trajetória 
original ocorrendo transferência de toda a sua energia para o meio. 

d) A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico é proporcional ao número 
atômico do material e inversamente proporcional a energia da radiação. 

e) A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico é diretamente 
proporcional a energia da radiação incidente. 
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27. A formação de pares de íons em um gás, denominada ionização, produzida por 
partículas carregadas em um processo de interação com o meio, é um processo 
estatístico. Considerando W o valor da energia média para se produzir um par de 
íons, podemos afirmar: 

I- O valor médio de W (eV) para feixe de fótons  e elétrons com energia acima de 10 
keV é o mesmo.  

II- O valor de W depende da composição do gás e tipo de partícula. 

III- O valor de W independe da energia da partícula. 

IV- Para prótons e partículas pesadas a probabilidade  de formação de íons é 
independente da energia. 

V- Podemos considerar de forma simplificada que são necessários cerca de 34 eV 
para formação de 1 par de íons no ar , independente se o feixe incidente é de fótons 
ou elétrons.   

a) Todas as afirmações são falsas. 

b) Todas as afirmações são verdadeiras. 

c) Somente a afirmação V é verdadeira. 

d) I, II e V são afirmações verdadeiras. 

e) I, III e IV são afirmações falsas. 

 

28. A figura ao lado mostra os espectros do 
feixe de raios X de 30 kV produzido por um 
mamógrafo clínico de combinação Mo/Mo, 
antes (direita) e após (esquerda) ser espalhado 
a 90o por um espalhador fino de lucite. São 
apresentadas as energias dos raios X Kα e Kβ 
produzidos (espectros) e as energias de ligação 
do Mo (tabela). Considerando os tipos de 
interação sofridos pela radiação, escolha a 
alternativa mais coerente. 

 

 

 

a) As diferenças de energias entre os dois espectros são produzidas por 
interações do tipo Rayleigh, com produção de elétrons Auger. 
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b) Todo o espectro se desloca para energias menores por causa de interações 
inelásticas (espalhamento Compton), em acordo com a equação de 
Compton. 

c) Os fótons primários do feixe possuem energia máxima de 28 keV.    

d) Todo o espectro se desloca para energias maiores por causa de interações 
elásticas no espalhador (espalhamento Compton). 

e) Os picos do espectro são produzidos a partir de efeito fotoelétrico nos átomos 
do material do espalhador. 

 

29.  A figura ao lado representa o espectro dos 
raios X (Intensidade vs. comprimento de onda) 
produzidos por um tubo radiológico com anodo 
de um determinado metal, quando submetido a 
uma tensão V (em kV). Com base no espectro, 
indique qual a afirmativa CORRETA. 

Considere: c = 2,99792458 . 108 m/s  

                    e = 1,602 . 10-19 C   
                    h = 6,626 . 10-34 J.s 

 

 

 

 

a) Processos inelásticos de desaceleração de elétrons de alta velocidade no 
campo do núcleo dos átomos do metal do anodo são responsáveis pela 
produção dos raios X de espectro contínuo que compõem os espectros. 

b) As energias (em keV) dos raios X Kα e Kβ do metal do anodo valem 
aproximadamente 0,7 e 0,6. 

c) As características dos espectros permitiriam que o tubo fosse utilizado em 
exames de radiografia geral (tórax, abdômen, crânio, etc.). 

d) Pela figura, os espectros de menor kVp são mais filtrados, já que a radiação 
característica não aparece nos mesmos. 

e) A descoberta dos raios X característicos no início do século XX foi um forte 
argumento, na época, em favor do modelo atômico proposto por J.J. 
Thomson. 

 

30. Sobre o processo de produção de Raios X, podemos afirmar que: 

a) O espectro de raios X de freamento é discreto 

b) A segunda camada semirredutora é sempre menor em relação a primeira 
camada semirredutora 

c) Aumentando o tempo de exposição, produzem-se raios X mais energéticos. 
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d) A produção de raios X de freamento ocorre em uma faixa ampla de energia, 
mesmo que um elétron com energia única bombardeie o alvo. 

e) A grade antidifusora é fundamental no processo de redução de dose e 
ampliação do poder de penetração. 

 

31. A quantidade de radiação X gerada em um equipamento radiológico pode ser 
alterada por meio dos parâmetros como:  tensão (kVp), corrente ( mA),  tempo (ms) 
e filtração. O espectro de radiação pode nos fornecer informações importantes 
sobre a qualidade da radiação gerada. Responda como podemos aumentar 
significativamente a qualidade dos fótons de raios X incidentes no paciente: 

a) Aumentando a corrente do filamento. 

b) Aumentando o produto corrente pelo tempo. 

c) Aumentando a tensão aplicada na ampola de raios X. 

d) Utilizando filtração adicional igual a filtração inerente. 

e) Retirando a filtração na saída do feixe. 

 

32. A produção de raios X ocorre quando elétrons, emitidos pelo efeito termoiônico 
no catodo, são acelerados por uma diferença de potencial e interagem com um alvo 
metálico chamado de anodo. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O valor do produto corrente x tempo (mAs)  aplicado ao tubo de raios X 
determina a energia máxima do espectro produzido. 

b) A eficiência da produção de raios X de frenamento (Bremmstrahlung) 
depende somente da tensão aplicada ao tubo (kVp) e independe do material 
do anodo. 

c) A energia dos raios X característicos independe do material do anodo, e pode 
ter qualquer valor de energia, desde valores próximos de zero até um valor 
máximo Emáx, que corresponde a energia cinética total do elétron ao 
interagir com o alvo. 

d) O aumento da filtração adicional na saída do tubo de raios X, mantendo os 
demais parâmetros fixos, resulta em um aumento no valor da camada 
semirredutora do feixe. 

e) O processo de produção de raios X chamado de Bremsstrahlung (radiação de 
freamento) resulta na produção de fótons monoenergéticos. 

 

33. Considerando os conceitos de radioisótopos, podemos dizer que: 

a) O processo de conversão interna é dado pelo excesso de energia que ao 
invés de ser liberado por emissão de raios X, pode ser transferido 
diretamente para um elétron de uma camada externa. 

b) A meia vida física de um elemento radioativo depende de sua forma química 
e do estado físico que se encontra. 
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c) No processo de conversão interna, o excesso de energia do núcleo é liberado 
por emissão β-. 

d) Atividade de uma fonte é medida do intervalo de tempo proporcional ao 
número de átomos que estão por decair naquele instante. 

e) Supondo um determinado elemento, cuja meia vida de seu isótopo radioativo 
seja de 693 dias, portanto serão necessários 1386 dias para que a atividade 
de uma amostra desse isótopo caísse a um quarto de sua taxa inicial de 
decaimento, sabendo que o ln(2)=0,693. 

 

 

34. Radioisótopos instáveis, com excesso de prótons, nêutrons ou em estados de 
energia metaestáveis, podem sofrer reações de decaimento espontâneo a fim de 
atingir uma configuração estável. As reações abaixo ilustram as reações de 
decaimento realizadas pelos isótopos césio-137 e molibdênio-99 usados em 
medicina. 

I) radiaçãoγ+produtoYparticulaA+BaCs m →137
56

137
55 →  

II) radiaçãoγ+produtoXpartículaB+TcMo m →→ 99
43

99
42  

Com relação aos processos de decaimento ilustrados é CORRETO afirmar: 

a) O produto final X é um isótopo do elemento de número atômico 44. 

b) A e B são partículas alfa. 

c) A é um próton e B é partícula beta. 

d) O produto final Y é um isótopo de número atômico 54. 

e) A e B são partículas beta. 

 

35. Considere para os diferentes modos de decaimentos os núcleos resultantes 
contendo prótons (Z), nêutrons (N) e número de massa (A). Responda qual das 
alternativas é a CORRETA. 

Alternativa Modo de decaimento Número de 

massa (A) 

Número 

atômico (Z) 

Número de 

nêutrons (N) 

I Beta (-) A Z+1 N-1 

II Alfa A-4 Z-2 N+2 

III Transição isomérica A Z N 

IV Beta + A Z-1 N+1 

V Captura eletrônica A Z+1 N+1 
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a) Somente IV e V são verdadeiras. 

b) Todas as afirmações são verdadeiras. 

c) I, II e V são afirmações falsas. 

d) II e V são afirmações falsas. 

e) Todas são verdadeiras a exceção da V. 

 

36. Considerando os conceitos de grandezas dosimétricas e suas respectivas 
unidades, podemos dizer que: 

a) Exposição é uma grandeza que só pode ser definida para o ar e para fótons 
X ou gama com energias inferiores a 3 MeV. 

b) O equivalente de dose é definido para a equivalência de diferentes efeitos 
biológicos produzidos por diferentes fontes de radiação. 

c) Dose absorvida é definida pela relação entre energia absorvida e o volume de 
material atingido. 

d) A atividade de um material radioativo é dada pelo número de emissão de uma 
radiação por unidade de tempo. 

e) Kerma ar é definido pela soma de todas as cargas produzidas em um volume, 
produzidas no ar, quando todas os elétrons liberados pelos fótons no ar, em 
uma massa dm, são completamente freados no ar. 

 

37. Podemos afirmar sobre a grandeza kerma (Kinetic Energy Released per unit of 
Mass): 

a) O kerma é definido somente para o meio biológico. 

b) O kerma refere-se a transferência de energia  por interação da radiação 
diretamente ionizante. 

c) O kerma refere-se à transferência inicial de energia, para qualquer meio, por 
interação dos fótons. 

d) O kerma e a  dose absorvida no ar  são grandezas idênticas. 

e) O kerma ocorre do processo de interação de qualquer tipo de radiação ao 
longo de sua trajetória. 

 

38. Num teste de controle de qualidade feito em um mamógrafo digital com 
combinação anodo-filtro Mo/Mo, o físico médico posicionou no feixe uma câmara de 
ionização adequada e mediu o kerma no ar a 10 cm do suporte da mama, com AEC 
desligado. Colocando diferentes espessuras de alumínio entre o foco do tubo e a 
câmara, avaliou a camada semirredutora (CSR) em 0,35 mm Al para o feixe de 26 
kVp. 
Conforme as normas brasileiras (MS, ANVISA, 2005), a dose na entrada da pele 
(DEP) deve ser ≤ 10 mGy, para uma mama comprimida de 4,5 cm de espessura.  

Supondo que o equipamento estivesse operando em conformidade com a 
legislação, assinale a alternativa que indica, respectivamente: 
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- o valor máximo de Kerma no ar que poderia ser medido, em média, pela 
câmara de ionização (já considerando as correções devidas à calibração e 
condições atmosféricas), e  

- a Dose glandular média numa mama de 4,5 cm, 50% glandular/50% 
adiposa, nessas condições. 
Considere:    - a distância foco-detector do equipamento de 65 cm. 

 - a dose glandular normalizada (DgN) de 0,19 (mGy/mGy) para os 
valores usados de CSR e kVp, para a combinação Mo/Mo. 

     - a Tabela abaixo de valores do fator B de retroespalhamento em 
função da CSR. 
 

 
(European protocol on dosimetry in mammography. European comission. uxemburg 
(1996)) 

a) 10 mSv, 1,7 mGy 

b) 10 mGy, 5 mGy 

c) 9,3 mGy, 1,9 mGy 

d) 11,2 mGy, 1,9 mGy    

e) 13 mGy, 2,5 mGy 

 

39. A radiação gama emitida por uma fonte de 60Co que possui uma taxa de 
decaimento  1,85 x 1014 desintegrações/segundo é usada para irradiar um tumor na 
superfície do paciente durante 2 minutos, posicionando-o a 100 cm da  fonte.  A 
meia-vida do 60Co é de 5,26 anos. A constante da taxa de exposição para o 60Co 
vale 12,97 R.cm2/(h.mCi), a energia do raio gama emitido é de 1,25 MeV e 1Ci = 3,7 
x 1010 Bq. A atividade da fonte (A) e a exposição no tumor (X) são dadas por, 
respectivamente: 

a) A = 1,85 x 1014 Bq, X = 216,2 R 

b) A = 5 mCi, X = 216,2 R 

c) A = 1,85 x 1014 Ci, X = 2,162 R 

d) A = 3,5 x 1013 Ci, X = 1,5 x 1010 R 

e) A = 3,5 x 1013 Bq, X = 0,41 R 

 

40. Detectores de radiação são instrumentos usados para registrar a presença de 
radiação bem como quantificar a dose. Com relação às características desejáveis 
de um detector é correto afirmar que: 

a) A reprodutibilidade de um detector fornece informações sobre a energia da 
radiação que incidiu sobre o seu volume ativo. 

b) A sensibilidade é um parâmetro relacionado com a capacidade de um 
detector para discriminar radiações com diferentes energias. 
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c) O tempo de resposta de um detector depende da sua capacidade de registrar 
diferentes doses de radiação. 

d) A eficiência de um detector independe da energia da radiação incidente, varia 
somente com a intensidade do feixe. 

e) A eficiência é um parâmetro que relaciona a resposta do detector com 
relação ao número de fótons que incidiram sobre ele. 

 

41. Detectores de radiação são instrumentos que, quando colocados em um meio 
onde exista um campo de radiação, são capazes de indicar a sua presença. Com 
relação ao princípio de funcionamento/características dos detectores usados em 
medicina é correto afirmar que: 

a) Os detectores Geiger-Muller sempre são capazes de distinguir o tipo e a 
energia da radiação incidente. 

b) Os detectores de cintilação podem ser usados para identificar radionuclídeos, 
pois fornecem informações sobre a energia da radiação emitida pela fonte 
radiativa. 

c) As câmaras de ionização são dispositivos que possuem baixa estabilidade, 
apresentando uma alta variação na resposta ao longo do tempo. 

d) A resposta da câmara de ionização independe do tipo de radiação que 
produziu a carga devido a alta diferença de potencial aplicada entre os seus 
eletrodos. 

e) O detector Geiger-Muller possui um tempo de resposta curto devido a alta 
diferença de potencial aplicada entre os seus eletrodos. 

 

42. De acordo com os conceitos de detectores de radiação (instrumentação), 
podemos dizer que: 

a) A respeito dos filmes radiográficos convencionais, quando expostos à 
radiação, os cristais de prata permanecem inertes e todas as reações físico-
químicas acontecem apenas no processo de revelação. 

b) Os detectores de radiação do tipo semicondutor, utilizado na medicina 
nuclear, têm baixa resolução energética se comparados a um curiômetro. 

c) Câmara de ionização tipo poço é o detector mais indicado para a realização 
de levantamento radiométrico em salas radiológicas equipadas com 
equipamentos de raios X que operam com tensões de pico que variam entre 
60 e 120 kV. 

d) O uso de detector do tipo Geiger-Muller calibrado em dose no ar é o 
equipamento ideal para determinar a dose média em cortes múltiplos em 
tomografia computadorizada. 

e) Os dois principais detectores de radiação utilizados em equipamentos 
modernos do tipo placas planas (flat panel) são de: silício amorfo (a-Si) e o 
selênio amorfo (a-Se). 
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43. Na atualidade, dispõe-se de uma variedade de instrumentos para a detecção e 
quantificação da radiação ionizante produzida pelas mais diferentes fontes. Muitos 
modelos comercialmente disponíveis, baseados em detectores semicondutores, são 
capazes de realizar múltiplas medições a partir de uma simples exposição a um 
feixe de radiação, determinando, por exemplo, a taxa de kerma, a CSR, o tempo de 
exposição, e o kVp. No entanto, apesar da praticidade desses medidores múltiplos, 
as tradicionais câmaras de ionização ainda continuam a ser utilizadas em medições 
nos laboratórios e clínicas. A respeito desses detectores, assinale a alternativa mais 
coerente: 

a) As câmaras de ionização ainda são consideradas como padrões metrológicos 
para a calibração dos multi-medidores, por permitirem maior domínio dos 
processos físicos que ocorrem no seu funcionamento. 

b) Os multi-medidores digitais atuais já produzem medidas dosimétricas com 
precisão superior à das câmaras de ionização. 

c) As câmaras de ionização continuam a ser utilizadas em campo por 
apresentarem maior sensibilidade que os detectores semicondutores à 
radiação ionizante. 

d) A confiabilidade dos multi-medidores deve-se ao fato de que, partir da 
irradiação, o cálculo das grandezas dosimétricas apresentadas por eles é o 
mesmo realizado pelos dosímetros com câmaras de ionização. 

e) Os multi-medidores digitais não necessitam de calibrações frequentes como 
as câmaras de ionização.   

 

44. Sobre os conceitos de proteção radiológica e efeitos biológicos, podemos 
afirmar que: 

a) O princípios básicos de radioproteção são a prevenção dos efeitos 
estocásticos, justificativa e otimização. 

b) Quanto à radiobiologia, fatores físicos que influenciam no efeito da radiação 
são: dose, taxa de dose, fracionamento, fase do ciclo celular e tipo de 
radiação. 

c) Se a taxa de dose a 10 cm de uma fonte de radiação é de 90 µSv/h, a 
distância de 20 cm será o suficiente para que a taxa reduza para 10 µSv/h. 

d) A portaria 453 limita a dose para indivíduos ocupacionalmente expostos, 
sendo mulheres grávidas como caso especial em que a dose efetiva deve ser 
restringida em 6 mSv por ano. 

e) Os efeitos biológicos provindos das radiações independem da transferência 
linear de energia (LET). 

45. Suponha que a taxa de dose depositada por uma fonte de cobalto-60, no ar, a 
uma distância d1=0,8 m, é igual a 1055 mGy/min. Nessas condições, a taxa de dose 
depositada no ar a uma distância  d2=89,5 cm será: 

a) 84,29 cGy/min 

b) 105,5 cGy/min 

c) 1055 cGy/min 
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d) 842,9 cGy/min 

e) 8,429 cGy/min 

 

46. Leia com atenção o texto abaixo e escolha a alternativa mais coerente: 

“Muitos acidentes radiológicos e nucleares estão descritos na literatura desde 
a descoberta dos raios X por Röntgen, em 1895, e da radioatividade por 
Becquerel, em 1896. Em 1897, o próprio Becquerel notou eritema em seu peito 
e relacionou isso a um pequeno frasco contendo 226Ra que ele havia deixado 
um certo tempo no bolso da camisa, após recebê-lo de Marie Curie. Depois de 
conversar sobre esse fato com Pierre Curie, Becquerel decidiu colocar o frasco 
no outro bolso da camisa para testar sua teoria. Posteriormente, o mesmo 
experimento foi feito por Pierre, confirmando a formação de eritema nas 
proximidades de onde foi colocada o frasco. Dessa forma, Pierre concluiu que 
as lesões com escamações observadas nas mãos e nos antebraços de Marie 
deveriam ser causadas por contato com material radioativo. A causa mortis de 
Mme. Curie é dada como leucemia.”                                   

(Okuno, E., Yoshimura, E.M., Física das Radiações, Oficina dos Textos, 2010) 

a) O efeito biológico observado por Becquerel não tem limiar de dose para 
ocorrer 

b) A ação da radiação ionizante que produziu o eritema começou afetando o 
DNA das células irradiadas. 

c) A leucemia de Mme. Curie teve tempo de latência, sendo assim, era um 
efeito do tipo estocástico hereditário. 

d) O efeito biológico ocorrido com Becquerel, descrito acima, pode ser 
classificado como reação tecidual, por ser mais superficial. 

e) O eritema apareceu em Becquerel porque o tecido irradiado já era 
potencialmente canceroso. 

 

47. As ilustrações abaixo representam bem duas concepções diferentes quanto aos 
efeitos das radiações ionizantes sobre os indivíduos. Assinale a alternativa que é 
coerente com as mudanças necessárias que foram introduzidas historicamente nas 
práticas de Proteção Radiológica. 
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a) Como os procedimentos de fluoroscopia são realizados com corrente baixa 
no tubo (alguns mA), eles dispensam equipamentos de proteção contra as 
radiações. 

b) Uma enfermeira, durante um procedimento com arco cirúrgico e fluoroscopia, 
quando exposta por 30 min. a 3 m de um paciente que espalha raios X à taxa 
de 2 mGy/h a 1 m, recebe no abdômen cerca de 56 µGy se estiver vestindo 
um avental de proteção equivalente a 2 CSR de Pb. 

c) Se a enfermeira não usasse avental plumbífero, só acumularia dose menor 
ou semelhante à do item (B) permanecendo a, pelo menos, 4 m do paciente 
durante o procedimento. 

d) Um médico cirurgião pode permanecer a cerca de 1 m do mesmo paciente, 
durante o procedimento do item (B), usando apenas o mesmo tipo de 
equipamento de proteção da enfermeira.   

e) Os raios X fluem do tubo não só na direção da parte do corpo que se deseja 
irradiar e são também espalhados por ele. Assim, há necessidade de 
blindagens para o tubo e equipamentos de proteção para os indivíduos 
ocupacionalmente expostos. 

 

48. Analise as afirmações abaixo, a respeito de diferentes tipos de efeitos biológicos 
produzidos pelas radiações ionizantes: 

I – Um único evento desse tipo pode causar um dano genético e, no futuro, 
ocorrendo outros eventos locais, desenvolver ali um câncer. 

II – Esse efeito ocorre quando um grande número de células é danificado e as 
células são mortas. 

III – Não existe dose abaixo da qual esse efeito tenha chance zero de ocorrer. 

IV – A radioterapia baseia-se nesse tipo de efeito para erradicar tumores. 

Indique a alternativa que contém o tipo de evento a que se refere cada afirmação: 
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a) I- Efeito hematopoiético; II- Reações teciduais; III- Efeito estocástico; IV- 
Efeito estocástico. 

b) I- Reações teciduais; II- Efeito estocástico; III- Efeito estocástico; IV- Reações 
teciduais. 

c) I- Efeito estocástico; II- Reações teciduais; III- Efeito estocástico; IV- Reações 
teciduais. 

d) Todos os eventos referem-se a efeitos estocásticos. 

e) I- Reações teciduais; II- Efeito estocástico; III- Reações teciduais; IV- Efeito 
estocástico. 

 

49. Com relação às aplicações das radiações ionizantes utilizadas nas modalidades 
de radiologia, ou medicina nuclear, ou radioterapia, podemos afirmar que: 

a) Um pico de raios X característico do chumbo é produzido quando a radiação 
gama, produzida por um radioisótopo, é absorvida por efeito fotoelétrico no 
chumbo de blindagem ou no colimador da gama câmara. 

b) Para um feixe monoenergético de elétrons de energia E, a produção de 
radiação eletromagnética de frenamento ou bremsstrahlung irá apresentar 
um espectro contínuo com energia variando no intervalo de zero até E. 

c) A teleterapia utiliza raios X e raios gama em seus tratamentos e a origem dos 
nêutrons presentes no feixe de tratamento ocorre com os raios X de menor 
energia no feixe ao interagirem com o núcleo produzem nêutrons térmicos. 

d) A produção dos feixes de raios X, usados no diagnóstico por imagem, ocorre 
majoritariamente por efeito Compton e fotoelétrico. 

e) A maioria dos tubos de raios X utilizam alvos de tungstênio que tem como 
função de retirar os fótons de menor energia produzidos no tubo, tornando o 
feixe de radiação mais penetrante. 

 

50. A mamografia é uma técnica radiográfica usada como exame preventivo do 
câncer de mama. A figura ilustra a variação dos coeficientes de atenuação para os 
tecidos que compõem a mama e o tecido tumoral bem como o contraste da imagem 
em função da energia da radiação. De acordo com as figuras é correto afirmar que: 
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a) A variação do contraste da imagem independe da energia do feixe de 
radiação usado na sua aquisição. 

b) A diferença na atenuação da radiação pelos tecidos que compõem a mama e 
o tumor é maior para fótons com energia superior a 30 keV . 

c) Os coeficientes de atenuação dos tecidos correspondentes ao carcinoma 
ductal infiltrado e da gordura atingem um valor máximo para fótons com 
energia igual a 30 keV resultando também em um contraste máximo na 
imagem. 

d) A diferença na atenuação da radiação pelos tecidos que compõem a mama e 
o tumor é maior para fótons de baixa energia resultando, portanto, em um 
maior contraste na imagem. 

e) Não existe nenhuma relação entre os coeficientes de atenuação dos tecidos 
glandular e adiposo e do tumor com o contraste da imagem. 

 

51. Uma paciente foi encaminhada para um exame de tomografia por emissão de 
pósitrons (PET) do cérebro. Para isso, recebeu previamente injeção com 
radiofármaco FDG (desoxifluoroglicose, C6H1118FO5), e a imagem obtida da 
captação de FDG foi semelhante à da figura. A maioria dos tumores tem um 
metabolismo mais acelerado e, por isso, um consumo maior de glicose que as 
células normais. 

 O 18F tem meia-vida de 109,8 min e emite partículas β + com energia máxima de 
0,650 MeV. 

 Sobre essa modalidade de exame, pode-se afirmar que:  

a) As imagens são formadas a partir das interações das 
partículas β + ionizando os tecidos adjacentes. 

b) As partículas β + irão interagir com o tecido cerebral 
combatendo as células tumorais existentes, durante 
algumas meias-vidas. 

c) As partículas β + do flúor-18, apesar da meia-vida 
relativamente longa, não têm energia suficiente para 
interagir com os tecidos adjacentes. 

d) As imagens são formadas a partir da detecção 
simultânea de pares de fótons de 511 keV resultantes 
de múltiplos processos de aniquilação de pares no 
interior dos tecidos cerebrais. 

e) As imagens são formadas a partir da detecção simultânea de fótons de 511 
keV e partículas β + de 0,650 MeV, resultantes de múltiplos processos de 
interação no interior do cérebro. 
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52. Com relação a técnica da Ressonância Magnética (RM) podemos afirmar: 

I. Os campos magnéticos variáveis no tempo ( gradientes de campo) não são 
preocupantes em termos de risco ao paciente comparado  ao campo magnético 
estável. 

II.  Detrimentos biológicos devido a exposição de pacientes a campos magnéticos 
de até 10 T não foram detectados. 

III.  Contraste da imagem em RM é independe da sequencia de pulsos e dos valores 
de T1 e T2. 

IV.  Imagens funcionais de áreas do cérebro são obtidas com RM com maior 
resolução temporal e espacial do que as obtidas com pósitron emission tomography 
(PET). 

V. A RM funcional é uma técnica dinâmica de grande precisão com relação a 
localização espacial para avaliação do fluxo sanguíneo cerebral . 

a) Somente III é falsa. 

b) I, II e IV são verdadeiras. 

c) Todas as afirmações são verdadeiras. 

d) Somente II e V são verdadeiras. 

e) I e III são falsas. 

 

53. A respeito dos principais componentes encontrados em equipamentos de 
radiodiagnóstico, é CORRETO afirmar: 

a) O componente denominado filtração adicional, é o fator primário que afeta os 
raios X de baixa energia nos espectros dos raios X.  

b) Existem vários tipos de receptores digitais de imagens radiográficas, alguns 
usam cintiladores, tais como o silício-amorfo, com a função de converter luz 
visível em energia na faixa dos raios X. 

c) Os mamógrafos possuem projetos diferenciados dos demais equipamentos 
de raios X, e para melhor detecção de microcalcificações com menor dose no 
paciente e melhor detecção de diferentes estruturas de baixo contraste, é 
utilizada uma grade anti-espalhamento com espessura menor que nos casos 
de radiografias comuns, que melhora a nitidez da imagem. 

d) A respeito dos componentes do intensificador de imagens usado em 
fluoroscopia, o feixe de elétrons magnificado atinge o anodo e um fósforo de 
saída, construído de ZnCdS:Ag, cuja emissão de luz visível de cor azul casa 
com a sensibilidade de vários materiais usados em vídeo-câmeras. 

e) Em equipamentos de tomografia computadorizada (TC) o componente 
responsável pela geração da escala de Hounsfield é o principal responsável 
que fornece a habilidade para diferenciar estruturas com mínima diferença 
em coeficiente de atenuação. 
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54. A respeito da formação de imagem nos diversos equipamentos de 
radiodiagnóstico, podemos afirmar que: 

a) O Controle Automático de Exposição está relacionado ao Controle da 
Radiação Espalhada na imagem. 

b) Dentre os fatores que afetam a qualidade da imagem o aumento na distância 
do foco receptor aumenta a distorção da imagem. 

c) Sobre radiologia digital, a seleção de uma janela de largura estreita irá reduzir 
o contraste da imagem. 

d) O desempenho dos detectores que formam imagens nos sistemas digitais, 
radiografias computadorizadas (CR) e radiografia direta (DR) podem ser 
avaliados melhor pela eficiência de detecção quântica (DQE) e função de 
transferência modular (MTF). 

e) Imagens geradas em equipamentos por fluoroscopia são formadas porque o 
tubo intensificador está integrado a detectores do tipo a-Se ou a-Si. 

 

55. As grades anti-espalhamento são hoje amplamente utilizadas nos equipamentos 
de radiografia, fluoroscopia e mamografia para redução do espalhamento da 
radiação. Sobre elas são feitas as seguintes afirmações:  

I – Os septos metálicos da grade são alinhados com 
o foco do tubo de raios X e são tipicamente feitos de 
material de baixo número atômico, sendo separados 
por fibra de carbono ou alumínio. 
II – As grades são localizadas sempre entre o 
paciente (principal fonte de espalhamento da 
radiação) e o detector. 
III – As grades, reduzindo a fração de radiação 
espalhada que incide no detector, contribuem para 
aumentar o contraste e reduzir o ruído, assim melhorando a qualidade das 
imagens produzidas. 

   Indique abaixo qual a alternativa que inclui TODAS as afirmações CORRETAS: 

a) III 

b) I, II e III 

c) I e III 

d) Nenhuma delas 

e) II e III 

 

56. A figura ao lado representa as curvas da 
densidade ótica (ou Sinal CR/DR) vs. exposição 
(escala log, em µGy), para filmes radiográficos 
analógicos (S/F, screen-film) de três velocidades e 
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para receptores digitais (CR ou DR, computed radiography ou digital radiography). 
Sobre as curvas é possível afirmar que: 

a) A dose necessária para obter-se Razão Sinal-Ruído (SNR) ideal é maior para 
receptores digitais do que para os analógicos. 

b) A qualidade das imagens digitais é intrinsecamente superior à das imagens em 
filme. 

c) Os filmes de velocidade 400 apresentam melhor contraste para valores de 
kerma entre 0,1 e 10,0 µGy. 

d) A faixa dinâmica dos filmes é maior do que a faixa do CR.  

e) Imagens obtidas com CR com baixa dose e baixo contraste podem ser 
processadas digitalmente para se obter melhor qualidade. 

 

57. A relação entre o tamanho de uma imagem radiográfica e o tamanho do objeto é 
chamada de magnificação. Seu valor depende apenas das distâncias relativas do 
objeto e do receptor de imagens ao ponto focal do tubo de raios X. Suponha que um 
paciente é posicionado de modo que o esterno e a coluna vertebral se encontrem a 
5 cm e 25 cm de distância do sistema receptor de imagens, respectivamente. O 
sistema receptor de imagens se encontra a 100 cm do ponto focal do tubo de raios 
X. Nessas condições, a magnificação (M) das imagens do esterno e da coluna 
vertebral são, respectivamente, iguais a: 

a) 1,01 e 1,20 

b) 1,15 e 1,40 

c) 0,95 e 0,80 

d) 1,05 e 1,33 

e) 0,95 e 0,75 

 

58. Com relação à aplicação das radiações ionizantes no diagnóstico e tratamento 
de patologias em medicina é correto afirmar: 

a) Os exames de diagnóstico médico na modalidade Tomografia por Emissão 
de Pósitrons (PET) utilizam radioisótopos que decaem emitindo radiação 
gama com energia de 1,022 MeV. 

b) A utilização de partículas pesadas em radioterapia, tais como prótons e íons 
de carbono, se baseia na capacidade que essas partículas têm de depositar 
muita energia em uma região bem pequena. 

c) Os radioisótopos usados na modalidade de diagnóstico chamada de 
Tomografia por Emissão de Fóton Único (SPECT na abreviatura do nome em 
inglês) decaem emitindo pósitrons, que ao se aniquilar dentro do corpo do 
paciente, emitem dois fótons de aniquilação que são registrados por 
detectores externos. 
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d) Os radioisótopos usados em medicina nuclear devem possuir meias-vidas 
físicas e biológicas muito longas, de forma a permanecerem por longos 
períodos dentro do corpo do paciente, permitindo acompanhar ao longo do 
tempo a eficiência do tratamento quimioterápico. 

e) Na mamografia são utilizadas fontes de radiação não seladas, associadas a 
substâncias químicas, que são introduzidas no corpo do paciente e 
rastreadas por detectores externos. 

 

59. A impedância acústica determina a quantidade de energia refletida nas 
interfaces dos tecidos e é primariamente dependente de: 

a) Espessura 

b) Atenuação (dB/cm) 

c) Frequência da onda sonora 

d) Densidade do tecido 

e) Ângulo de reflexão 

 

60. Para o cálculo de blindagem de uma sala radiológica, a carga de trabalho 
representa: 

a) totalização da corrente do tubo para a tensão máxima do equipamento. 

b) totalização da corrente do tubo durante 1 semana. 

c) quantidade de vezes que o feixe de raios X é acionado semanalmente. 

d) quantidade de exposição a 1m do ponto focal do tubo. 

e) quantidade de exposição a 1m do ponto focal durante o período. 
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