
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
E ÁREAS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 2019/2020

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO   Nº Inscrição:

Nome por extenso
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Os conceitos da estrutura da matéria sofreram grandes mudanças a partir 
da segunda metade do século XIX, que trouxeram grandes benefícios para a 
humanidade, desta forma podemos dizer que:

a)  Dentre os postulados de Bohr, propostos em 1913, um deles afirma que: 
“Apesar de estar constantemente acelerado, um elétron que se move 
em uma dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética. 
Portanto sua energia total E permanece constante”.

b)  A radiação existe na forma corpuscular ou eletromagnética, porém as 
radiações que possuem massa, sempre são eletricamente carregadas, 
sendo as do tipo beta, as mais rápidas devido a sua maior carga e por 
isso são menos penetrantes que as eletromagnéticas.

c)  Diferenças energéticas, como as de fótons com energia menor que a de 
ligação de elétrons na camada K promovem uma descontinuidade na 
curva que descreve a probabilidade de interação em função da energia, 
chamada de pico de absorção K.

d)  Partículas α perdem energia basicamente por ionização, e atinge grande 
velocidade aumentando a probabilidade de interação com os elétrons 
envoltório do átomo do meio e conforme perde velocidade, a partícula 
tem a probabilidade de ionizar o meio reduzida, devido à menor energia 
entre as colisões.

e)  O efeito Rayleigh pode ser considerado como um caso particular do 
espalhamento de radiação de corpo negro, proposto por Planck em 1900.

QUESTÃO 22
A ionização de um átomo produz uma vacância na subcamada atômica da qual o 
elétron foi ejetado. O íon excitado relaxa para o estado estável de menor energia 
em um processo onde a diferença de energia entre os níveis é emitida em uma 
sequencia de transições radiativas ou não-radiativas. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente os processos de relaxação atômica:

a)  Fótons (raios X característicos) são emitidos em transições não-
radiativas, num processo chamado fluorescência.

b)  Em uma transição não-radiativa, um ou mais elétrons de uma camada 
mais externa (elétrons Auger) são ejetados para carregar todo o excesso 
de energia.

c)  Em uma transição radiativa, uma vacância numa subcamada mais 
externa é preenchida por um elétron de uma camada interna.

d)  As transições não-radiativas são mais prováveis quando a vacância é 
produzida na camada K.

e)  As transições radiativas são mais prováveis para materiais de baixo 
número atômico (Z<30).
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QUESTÃO 23
A figura abaixo mostra os coeficientes de atenuação mássicos parciais para os 
diferentes tipos de interação de fótons com átomos de carbono, em função da 
energia do feixe de fótons. Assinale a alternativa que identifica corretamente o 
coeficiente de atenuação mássico correspondente a cada tipo de interação:

A figura abaixo mostra os coeficientes de atenuação mássicos parciais para os diferentes tipos de interação
de fótons com átomos de carbono, em função da energia do feixe de fótons. Assinale a alternativa que
identifica corretamente o coeficiente de atenuação mássico correspondente a cada tipo de interação:

 
A)
A: Efeito fotoelétrico; B: Espalhamento Compton; C: Espalhamento elástico; D: Produção de pares no campo
nuclear; E: Produção de pares na eletrosfera.
 
B)
A: Espalhamento elástico; B: Produção de pares no campo nuclear; C: Efeito fotoelétrico; D: Espalhamento
Compton; E: Produção de pares na eletrosfera.
 
C)
A: Espalhamento elástico; B: Espalhamento Compton; C: Efeito fotoelétrico; D: Produção de pares no campo
nuclear; E: Produção de pares na eletrosfera.
 
D)
A: Espalhamento elástico; B: Espalhamento Compton; C: Efeito fotoelétrico; D: Produção de pares na
eletrosfera; E: Produção de pares no campo nuclear.
 
E)
A: Efeito fotoelétrico; B: Produção de pares no campo nuclear; C: Espalhamento Compton; D: Espalhamento
elástico; E: Produção de pares na eletrosfera.
Questão ID 915

a)  A: Efeito fotoelétrico; B: Espalhamento Compton; C: Espalhamento 
elástico; D: Produção de pares no campo nuclear; E: Produção de pares 
na eletrosfera.

b)  A: Espalhamento elástico; B: Produção de pares no campo nuclear; C: 
Efeito fotoelétrico; D: Espalhamento Compton; E: Produção de pares na 
eletrosfera.

c)  A: Espalhamento elástico; B: Espalhamento Compton; C: Efeito 
fotoelétrico; D: Produção de pares no campo nuclear; E: Produção de 
pares na eletrosfera.

d)  A: Espalhamento elástico; B: Espalhamento Compton; C: Efeito 
fotoelétrico; D: Produção de pares na eletrosfera; E: Produção de pares 
no campo nuclear.

e)  A: Efeito fotoelétrico; B: Produção de pares no campo nuclear; C: 
Espalhamento Compton; D: Espalhamento elástico; E: Produção de 
pares na eletrosfera.
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QUESTÃO 24
As interações das partículas carregadas com a matéria ocorrem a partir de 
diferentes mecanismos nos quais as partículas carregadas podem interagir com 
a nuvem eletrônica, com o átomo como um todo. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente uma interação de partícula carregada com a matéria:

a)  A colisão inelástica com o átomo (colisão suave) é a interação mais 
frequente para partículas leves, onde a partícula perde uma pequena 
fração de sua energia.

b)  Na colisão inelástica com o núcleo, uma pequena parcela da energia 
da partícula é perdida da forma de um fóton, sendo mais provável para 
partículas pesadas.

c)  A aniquilação de pósitrons ocorre para pósitrons de alta energia, sendo 
acompanhada da emissão de dois fótons com energia constante 511keV.

d)  Na colisão inelástica com o elétron fortemente ligado (colisão dura) 
pode haver grande perda da energia da partícula e ionização do átomo.

e)  Na colisão elástica com o núcleo não há mudança na direção da 
trajetória da partícula como resultado do recuo do núcleo.

QUESTÃO 25
Em um processo de interação da radiação com a matéria, podemos afirmar com 
relação ao espalhamento coerente:

a)  Resulta em energia baixa depositada na pele do paciente.

b)  Está usualmente presente e representa 25% de todas as interações no 
tecido.

c)  Origina fótons que podem produzir ionizações secundarias no tecido.

d)  Sua produção é dependente da estrutura molecular.

e)  Não resulta em deposição de energia ou dose de radiação na pele do 
paciente.

QUESTÃO 26
O fenômeno em que a transição de um elétron da camada superior para uma 
inferior do átomo promove a emissão de um outro elétron denomina-se:

a)  Emissão de elétrons Auger.

b)  Processo de excitação atômica.

c)  Captura eletrônica.

d)  Processo de excitação nuclear.

e)  Emissão de fotoelétrons.
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QUESTÃO 27
A passagem de fótons de raios X ou raios gama pela matéria resultam na 
deposição de energia no meio. A interação pode resultar na deposição total ou 
parcial da energia do fóton por meio dos seguintes processos: (a) espalhamento 
Rayleigh, (b) espalhamento Compton, (c) absorção fotoelétrica, e (d) produção 
de pares. A respeito dos processos de interação da radiação com a matéria é 
correto afirmar:

a)  O espalhamento Rayleigh ocorre principalmente para fótons de alta 
energia (maior que 100keV), produzindo a ionização do átomo.

b)  O espalhamento Thomson viola os princípios de conservação do 
momento e da energia e por isso pode ser desconsiderado em radiologia 
diagnóstica.

c)  No espalhamento Compton o átomo é ionizado e a energia do fóton 
incidente é compartilhada entre o fóton espalhado e o elétron ejetado.

d)  A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico diminui com o 
aumento do número atômico do material e com o aumento da energia 
da radiação.

e)  Na produção de pares um fóton de raios X ou gama interage com o 
campo gerado pela força nuclear forte.

QUESTÃO 28
Os processos de interação da radiação ionizante com tecidos ou materiais 
podem resultar em ionizações ou excitações no meio atingido. Esses processos 
de interação permitem aplicações das radiações em diversas áreas da atividade 
humana. Os efeitos biológicos que a radiação produz em seres vivos também 
são consequência desses processos. Com relação aos processos de ionização 
e excitação é correto afirmar que:

a)  O átomo pode perder prótons quando é atingido por raios gama e ficar 
carregado negativamente.

b)  Os átomos não são ionizados na interação com fótons de raios X de 
alta energia.

c)  A radiação pode remover elétrons dos átomos do meio deixando-os 
carregados positivamente.

d)  No processo de excitação o átomo sempre fica carregado positivamente.

e)  Na ionização um fóton pode penetrar no núcleo resultando na fusão 
nuclear.

QUESTÃO 29
Qual é a principal razão para a diferença observada nos efeitos biológicos 
causados por nêutrons e fótons (raios X ou raios gama)?

a)  A energia da radiação.

b)  O fato de que as partículas carregadas produzidas a partir da interação 
dos tecidos com nêutrons são,geralmente, carregadas positivamente.
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c)  Os nêutrons são defletidos pelo campo Coulombiano do núcleo gerando 
raios X.

d)  A densidade de ionização gerada no processo de interação com os 
tecidos.

e)  Ambas as formas de radiação são indiretamente ionizantes e interagem 
com elétrons orbitais.

QUESTÃO 30
Fenômenos fundamentais do processo de interação da radiação com a matéria 
são considerados as bases para a formação de imagens diagnósticas na 
radiologia, portanto:

a)  A produção de imagens nítidas depende do fenômeno em que um fóton 
interage com um elétron fracamente ligado ao núcleo do átomo. O fóton 
mudará a sua trajetória inicial além de perder uma fração da energia, 
que será transferida na ionização da matéria.

b)  O efeito fotoelétrico é predominante para energias baixas e números 
atômicos altos e é o tipo de interação que gera contraste na imagem, 
enquanto o espalhamento Compton predomina para energias mais 
altas e números atômicos mais baixos e é o tipo de interação que pode 
reduzir a nitidez da imagem.

c)  A interação de raios X com substâncias aplicadas via endovenosa no 
paciente como: bário ou iodo, é uma técnica que aumenta a probabilidade 
de ocorrência do efeito Compton, visando a produção de imagens com 
baixas doses no diagnóstico de órgãos internos, bem como veias, 
artérias e alguns tipos de lesões internas.

d)  O contraste em imagens radiológicas é gerado a partir das interações 
eletromagnéticas e quanto maior a energia dos fótons, maior é a 
probabilidade de interação da radiação com o tecido, e por consequência 
melhor será o contraste radiológico.

e)  As cargas produzidas no interior de detectores digitais, são responsáveis 
pela formação de imagens digitais, e essa produção ocorre quando 
um fóton de raios X interage na estrutura do detector, convertendo a 
radiação em um par elétron-pósitron.

QUESTÃO 31
Um espectro de raios X operando na faixa do radiodiagnóstico revela algumas 
informações e entre elas:

a)  A produção de radiação secundária.

b)  A energia dos fótons secundários.

c)  A capacidade de penetração dos fótons de raios X em um meio qualquer.

d)  A energia de ligação dos elétrons aos átomos do alvo.

e)  Os processos de produção dos fótons de raios X.
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QUESTÃO 32
A qualidade de um feixe de raios X pode ser caracterizada por:

a)  Tamanho do ponto focal.

b)  Fluência de fótons.

c)  Camada semirredutora.

d)  Energia média do feixe de raios X.

e)  Tensão do tubo de raios X.

QUESTÃO 33
A produção de raios X ocorre a partir da interação entre elétrons que possuem 
energia cinética elevada com um alvo metálico (anodo). Para a produção dos 
raios X de bremsstrahlung, o processo de interação pode ser descrito como:

a)  Remoção de elétrons orbitais ligados aos átomos do alvo.

b)  Desaceleração dos elétrons incidentes devido à interação Coulombiana 
com o núcleo.

c)  Um elétron com energia cinética elevada é absorvido pelo núcleo.

d)  Um elétron orbital pode mudar de camada eletrônica, emitindo o excesso 
de energia de ligação como um fóton de raios X.

e)  Um elétron incidente é absorvido pelo núcleo do átomo que é promovido 
a um estado excitado de energia. O retorno para o estado fundamental 
resulta na emissão de raios X.

QUESTÃO 34
No ano de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, observou em um experimento, 
usando um tubo de raios catódicos, um brilho fluorescente em cristais provocado 
por raios invisíveis, que foi denominado de raios X. Essa descoberta promoveu o 
desenvolvimento de equipamentos de radiodiagnóstico, sendo que até nos dias 
atuais, são utilizados os mesmos conceitos de construção utilizada por ele, no 
fim do século XIX. Sobre este tema é correto afirmar:

a)  Para a produção de raios X é necessário o aquecimento de um filamento 
metálico com o uso de corrente elétrica, processo conhecido como 
efeito termiônico. A produção de radiação X ocorre no ar, dentro do 
tubo, quando os elétrons são  acelerados por uma grande diferença de 
potencial elétrico (kV) até serem colididos em uma placa de metal.

b)  O tubo de raios X consiste em um ânodo (alvo) e um cátodo (filamento), 
dentro de uma ampola de vidro, preenchida com gás pressurizado e 
óleo para o resfriamento.

c)  A diferença de potencial (kV) utilizada para acelerar os elétrons em 
direção ao alvo, é proporcional a produção de energia dos fótons de raios 
X emitidos, sendo que a corrente do tubo (mA), influencia na quantidade 
de elétrons, isto é, quanto maior o número de elétrons, maior será o 
número de fótons de raios X gerados, porém não influencia na energia 
dos fótons de raios X.
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d)  A camada semirredutora é um valor muito utilizado para medir a 
qualidade do feixe de raios X, sendo sua determinação pela metade do 
feixe de radiação, e essa informação ajuda determinar problemas de 
desgaste no tubo.

e)   O uso de fi ltros nos equipamentos de radiologia modifi ca o espectro do 
feixe e tem o objetivo de tornar a radiação mais penetrante, aumentando 
a energia máxima do feixe, técnica importante para obtenção de 
imagens em regiões anatômicas mais espessas.

QUESTÃO 35
Em uma série radioativa, o processo de decaimento radioativo estende-se por 
várias gerações, em que um núcleo radioativo pai decai transmutando para 
um núcleo-fi lho, e este para um núcleo-neto, e assim por diante até adquirir a 
estabilidade. O esquema a seguir descreve uma parte da série do 238U. Quais 
são as partículas emitidas em cada processo de decaimento?

C)
Diferenças energéticas, como as de fótons com energia menor que a de ligação de elétrons na camada K promovem
uma descontinuidade na curva que descreve a probabilidade de interação em função da energia, chamada de pico de
absorção K.
D)
 
a)  Partículas a perdem energia basicamente por ionização, e atinge grande velocidade aumentando a probabilidade de
interação com os elétrons envoltório do átomo do meio e conforme perde velocidade, a partícula tem a probabilidade de
ionizar o meio reduzida, devido à menor energia entre as colisões.
 
E)
 
a)  O efeito Rayleigh pode ser considerado como um caso particular do espalhamento de radiação de corpo negro, proposto
por Planck em 1900.
 

Questão ID 918

   Em uma série radioativa, o processo de decaimento radioativo estende-se por várias gerações, em que um núcleo
radioativo pai decai transmutando para um núcleo-filho, e este para um núcleo-neto, e assim por diante até adquirir a
estabilidade. O esquema a seguir descreve uma parte da série do 238U. Quais são as partículas emitidas em cada processo
de decaimento?
 

A)
 A: α; B: β+; C: β+
B)
A: α; B: β-; C: β+
 
C)
A: β-; B: α; C: α
 
D)
 A: β+; B: α; C: α
 
E)
A: α; B: β-; C: β-

Questão ID 916

a)   A: α; B: β+; C: β+

b)   A: α; B: β-; C: β+

c)   A: β-; B: α; C: α

d)   A: β+; B: α; C: α

e)   A: α; B: β-; C: β-

QUESTÃO 36
A estabilidade nuclear é determinada pelo equilíbrio entre a força nuclear atrativa 
e a força elétrica repulsiva, que estão relacionadas com o número de nêutrons 
e prótons no núcleo. Com relação aos processos de decaimento radioativo e a 
estabilidade nuclear é correto afi rmar que:

a)   Nos processos de emissão de pósitrons e captura eletrônica resultam 
na diminuição no número de prótons no núcleo do átomo.

b)   No processo de captura eletrônica a razão N/Z diminui.

c)   O decaimento alfa ocorre somente se houver a absorção de energia 
pela amostra radioativa.

d)   A estabilidade nuclear é observada para todos os núcleos atômicos que 
possuem Z = N.

e)   Todos os processos de decaimento radioativo ocasionam mudança do 
número de massa do núcleo.
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QUESTÃO 37
No que diz respeito a fontes radioativas, os radioisótopos sofrem desintegrações 
nucleares acarretando em diferentes tipos de decaimento, portanto:

a)   Uma determinada fonte possui uma taxa de dose igual a 3mSv/h a 
uma distância de 4 metros, portanto essa taxa poderá ser reduzida para 
7,5mSv/h, se a fonte estiver a uma distância de 40 metros.

b)   A constante de taxa de exposição Γ do radionuclídeo Cobalto-60 é 
0,351mSv.m2/GBq.h. Supondo uma fonte desse elemento com a 
atividade de 456GBq, a taxa de dose dessa substância a uma distância 
de 4 metros será de 40mSv/h.

c)   O radioisótopo fósforo-32 tem meia-vida de 32 dias, portanto a vida-
-média desse elemento é de 22,18 dias.

d)   Uma fonte de 131I apresenta atividade inicial de 200mCi, com leitura de 
4mSv/h a 3 metros de distância, passadas 24 horas, a leitura caiu para 
1mSv/h, portanto a atividade final é de 50mCi.

e)   A função matemática que descreve o decaimento radioativo de uma 
amostra 100% pura é do tipo quadrática.

QUESTÃO 38
A Figura abaixo representa a variação com a profundidade das grandezas kerma 
(K), kerma colisional (Kc) e dose absorvida (D). O processo que descreve a 
relação entre essas grandezas é chamado de:

Fonte: Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry

A Figura abaixo representa a variação com a profundidade das grandezas kerma (K), kerma colisional (Kc) e dose absorvida
(D). O processo que descreve a relação entre essas grandezas é chamado de:
 
 
Fonte: Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry

 
A)
Fator de buildup.
 
B)
Equilíbrio de radiação.
 
C)
Fator de retroespalhamento.
 
D)
Equilíbrio secular.
 
E)
Equilíbrio de partícula carregada.

Questão ID 914
Em radiografia computadorizada (CR) são utilizados detectores do tipo fósforo fotoestimulável. O detector CR é exposto ao
feixe de raios X durante um exame de raios X formando uma imagem latente, e subsequentemente o detector é lido em
uma leitora CR, onde uma imagem digital é formada. Assinale a alternativa abaixo que descreve corretamente uma das
etapas da formação da imagem em radiografia computadorizada (CR):
a)       

A)
Durante a exposição, fótons de radiação são absorvidos no fósforo fotoestimulável e alguns elétrons são estimulados para a
banda de valência, onde são aprisionados nos níveis de energia do material dopante.
b)   

B)
  Os níveis de energia do material dopante correspondem a estados estáveis, onde os elétrons são armadilhados e podem
permanecer nesse estado por anos ou meses.
c)     

C)
Durante a leitura, um feixe laser no comprimento de onda do azul é utilizado para realizar uma varredura na placa de
fósforo fotoestimulável, fornecendo energia suficiente para excitar os elétrons para a banda de condução.
d)   

D)
  Durante a leitura, os elétrons aprisionados são excitados para a banda de condução tornando-se móveis e parte deles
sofre uma transição para a banda de valência emitindo luz azul.
e)     

a)   Fator de buildup.

b)   Equilíbrio de radiação.

c)   Fator de retroespalhamento.
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d)   Equilíbrio secular.

e)   Equilíbrio de partícula carregada.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.

A grandeza dosimétrica ____A___ mede a quantidade de carga elétrica de 
mesmo sinal produzida no ar, por unidade de massa do ar, como resultado das 
interações das partículas __B____ secundárias produzidas na interação de 
___C__ com a matéria.

a)   A: kerma; B: carregadas; C: fótons.

b)   A: kerma colisional; B: não-carregadas; C: nêutrons.

c)   A: exposição; B: carregadas; C: fótons.

d)   A: exposição; B: não-carregadas; C: elétrons.

e)   A: kerma colisional; B: carregadas; C: fótons.

QUESTÃO 40
Os limites de exposição à radiação específicas para o corpo humano são 
estabelecidos em função das denominadas grandezas de proteção. Essas 
grandezas são usadas para limitar a dose a fim de prevenir os efeitos estocásticos.

Qual das opções abaixo correspondem a grandezas de proteção:

I) Kerma no ar e exposição

II) Dose efetiva e dose equivalente no tecido ou órgão

III) Equivalente de dose ambiente e equivalente de dose pessoal

IV) Dose efetiva e dose absorvida

a)   Opção I.

b)   Opções I e II.

c)   Opções III e IV.

d)   Opções II.

e)   Opção IV.

QUESTÃO 41
Após a descoberta dos raios X, por Wilhelm Conrad Röentgen (1895) e dos 
elementos químicos (substâncias) radioativas por Marie Sklodowska Curie, Pierre 
Curie e Antoine-Henri Becquerel (1896), a medicina passou por uma revolução,  na 
qual houve a necessidade da detecção da presença de radiação ionizante, capaz 
de produzir alterações celulares em seres vivos. Para que isso fosse possível, em 
1928 foi criado a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), que 
supre a necessidade de estimar de forma qualitativa e quantitativa essa radiação 
ionizante, com objetivos de estimar a produção de efeitos biológicos, além de 
criar e introduzir conceitos básicos de grandezas dosimétricas e suas respectivas 
unidades. Com base nessas informações, pode se dizer que:
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a)   A exposição é definida como a relação entre a somatória de todas as 

energias cinéticas iniciais, de todas as partículas carregadas liberadas, 

na interação de nêutrons e fótons com o material, limitado a uma energia 

menor ou igual a 3MeV.

b)   Uma vez conhecida a dose no ar, é possível obter a dose em qualquer 

outro meio, utilizando um fator de conversão que leva em consideração 

a massa do meio com a energia da radiação, para a mesma dose 

absorvida no ar.

c)   A grandeza dose absorvida relaciona a energia média depositada 

pela radiação em um ponto de interesse, quando todas as cargas 

liberadas pelos fótons são completamente absorvidas em um volume 

de massa dm.

d)   As unidade no sistema internacional correspondentes às grandezas: 

Dose Absorvida; Equivalente de Dose Ambiente; Kerma no Ar; Dose 

Efetiva Coletiva e Dose Equivalente Comprometida são: Gy; Sv, Gy, 

homem.Sv, Sv/m2.

e)   A dose equivalente comprometida em um tecido é o valor da 

integral ou somatório no tempo, da taxa dose equivalente de um 

particular tecido ou órgão, que será recebida por um indivíduo após 

a incorporação de material radioativo em seu corpo, por um período 

τ após a incorporação.

QUESTÃO 42
Uma fonte de Cobalto-60 de 1000MBq foi perdida. A que distância pode esta 

fonte ser localizada utilizando um detector cuja sensibilidade é 0,013μC/(kg.h) 

acima da radiação ambiental? Qual detector mais indicado para o rastreamento 

desta fonte? Dados: Γ = 1,3R.m2/(Ci.h); 1R = 2,6x10-4C/kg; 1Ci = 3,7x1010Bq.

a)   10 m; detector Geiger-Müller.

b)   54 m; detector Geiger-Müller do tipo pancake.

c)   10 m; detector de estado sólido.

d)   27 m; detector proporcional.

e)   27 m; detector Geiger-Müller.
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QUESTÃO 43
Um detector de radiação é um dispositivo que deve ser capaz de indicar a 
presença de radiação em um dado local. Como os diversos tipos de radiações 
interagem de forma distinta com a matéria, a escolha do detector depende do tipo 
de radiação que se quer medir. Assinale a alternativa que representa o detector, 
quando dotado de uma janela de material leve e fino, que tem a capacidade de 
registrar simultaneamente partículas beta, partículas alfa, raios X e raios gama:

a)   Câmara de ionização.

b)   Detector semicondutor.

c)   Detector de cintilação.

d)   Contador proporcional.

e)   Detector Geiger-Muller.

QUESTÃO 44
Os detectores a gás são constituídos de um capacitor preenchido com um gás 
(ou mistura de gases). Com relação ao registro das cargas elétricas geradas na 
interação da radiação com os átomos ou moléculas do gás é correto afirmar que:

a)   As cargas positivas são coletadas pelo anodo e a corrente registrada 
se deve somente as cargas positivas.

b)   Os portadores de carga são coletados pelo eletrodo que possui sinal 
contrário ao das cargas e a corrente elétrica se deve somente as cargas 
de um mesmo sinal.

c)   Os elétrons livres serão direcionados e coletados pelo catodo e geram 
uma pequena corrente que será registrada.

d)   A corrente elétrica registrada se deve a soma das cargas positivas e 
negativas produzidas no processo de interação da radiação com o gás.

e)   A interação da radiação com as moléculas do gás resulta na produção 
de radicais livres que serão registrados de acordo com a altura do pulso 
de tensão gerado.

QUESTÃO 45
A classificação dos detectores de radiação é baseada no tipo de sensor utilizado 
que converte a energia de radiação em um sinal elétrico que possa ser medido. 
Para o caso de detectores a gás, a interação da radiação com o volume sensível 
do detector, pode provocar a excitação e/ou ionização dos seus átomos, a Figura 
1 apresenta as diferenças dos diferentes tipos de contadores a gás, operando 
em modo de pulso. Sobre detectores é correto afirmar:
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Questão ID 924
A classificação dos detectores de radiação é baseada no tipo de sensor utilizado que converte a energia de radiação em um
sinal elétrico que possa ser medido. Para o caso de detectores a gás, a interação da radiação com o volume sensível do
detector, pode provocar a excitação e/ou ionização dos seus átomos, a Figura 1 apresenta as diferenças dos diferentes
tipos de contadores a gás, operando em modo de pulso. Sobre detectores é correto afirmar:
 

 
Figura 1 - Regiões de operação para detectores a gás. Fonte: KNOLL, 1989. adapt (pag 161)

A)
 
a)       A câmara de ionização opera na região de saturação de íons e para cada par de íons gerado pela partícula no interior
do volume sensível do detector gasoso um sinal é coletado.
 
B)
 
a)       Após um determinado valor do campo elétrico todos os íons formados são coletados, e o sinal é então proporcional à
energia da radiação incidente, portanto a região proporcional do gráfico é onde operam os detectores tipo câmara de
ionização.
 
C)
 
a)       Detetores proporcionais se baseiam no fenômeno de multiplicação dos íons e operam na região de proporcionalidade
limitada. Nessa região ocorre com o aumento do campo elétrico, onde os elétrons acelerados têm energia o suficiente para
arrancar elétrons de outros átomos e dessa forma criar novos pares de íons. Esse processo de multiplicação de criação de
cargas que perturbam o campo elétrico e o sinal permanece o mesmo para um intervalo de variação do campo elétrico.
 
D)
 
a)       Detectores Geiger-Müller operam na região Geiger-Müller, sendo um tipo de detector indicado para medir a grandeza
exposição devido a sua capacidade de medir a energia das radiações. Seu interior é constituído de um gás argônio e o
número de pares de íons criados é proporcional ao número fótons ou partículas sem carga incidentes na câmara de
detecção.
 

Figura 1 - Regiões de operação para detectores a gás. 
Fonte: KNOLL, 1989. adapt (pag 161)

a)   A câmara de ionização opera na região de saturação de íons e para 
cada par de íons gerado pela partícula no interior do volume sensível 
do detector gasoso um sinal é coletado.

b)   Após um determinado valor do campo elétrico todos os íons formados 
são coletados, e o sinal é então proporcional à energia da radiação 
incidente, portanto a região proporcional do gráfico é onde operam os 
detectores tipo câmara de ionização.

c)   Detetores proporcionais se baseiam no fenômeno de multiplicação dos 
íons e operam na região de proporcionalidade limitada. Nessa região 
ocorre com o aumento do campo elétrico, onde os elétrons acelerados 
têm energia o suficiente para arrancar elétrons de outros átomos e dessa 
forma criar novos pares de íons. Esse processo de multiplicação de 
criação de cargas que perturbam o campo elétrico e o sinal permanece 
o mesmo para um intervalo de variação do campo elétrico.

d)   Detectores Geiger-Müller operam na região Geiger-Müller, sendo um 
tipo de detector indicado para medir a grandeza exposição devido a sua 
capacidade de medir a energia das radiações. Seu interior é constituído 
de um gás argônio e o número de pares de íons criados é proporcional ao 
número fótons ou partículas sem carga incidentes na câmara de detecção.

e)   Para cara uma das regiões no gráfico há um tipo de detector específico 
sendo: Região não-proporcional para detectores de cintilação a gás; 
Região de Saturação para detectores de câmara tipo poço; Região 
Proporcional para detectores proporcionais; Região Proporcional Limitada 
para detectores do tipo válvula fotomultiplicadora; Região Geiger- Müller 
para detectores do tipo Geiger-Müller e por fim Região de Descarga 
Contínua para detectores de alta energia com espectrômetros gama.



FÍSICA MÉDICA

25
UNIFESP – FAP 2019/2020

QUESTÃO 46
A radiação espalhada pelo paciente que atinge o receptor de imagem é responsável 
por uma degradação de sua qualidade. Essa degradação é quantificada pela 
razão entre a quantidade de energia depositada no detector relativa a fótons 
espalhados e primários, que diminui com:

a)   O aumento da distância entre o paciente e o detector.

b)   O aumento do volume de tecido irradiado.

c)   A remoção da grade anti-espalhamento.

d)   O aumento do tamanho do campo.

e)   O aumento da energia do feixe de fótons incidente.

QUESTÃO 47
Em radiografia computadorizada (CR) são utilizados detectores do tipo fósforo 
fotoestimulável. O detector CR é exposto ao feixe de raios X durante um exame 
de raios X formando uma imagem latente, e subsequentemente o detector é lido 
em uma leitora CR, onde uma imagem digital é formada. Assinale a alternativa 
abaixo que descreve corretamente uma das etapas da formação da imagem em 
radiografia computadorizada (CR):

a)   Durante a exposição, fótons de radiação são absorvidos no fósforo 
fotoestimulável e alguns elétrons são estimulados para a banda de 
valência, onde são aprisionados nos níveis de energia do material 
dopante.

b)   Os níveis de energia do material dopante correspondem a estados 
estáveis, onde os elétrons são armadilhados e podem permanecer 
nesse estado por anos ou meses.

c)   Durante a leitura, um feixe laser no comprimento de onda do azul é 
utilizado para realizar uma varredura na placa de fósforo fotoestimulável, 
fornecendo energia suficiente para excitar os elétrons para a banda de 
condução.

d)   Durante a leitura, os elétrons aprisionados são excitados para a banda 
de condução tornando-se móveis e parte deles sofre uma transição 
para a banda de valência emitindo luz azul.

e)   Após a leitura da imagem latente formada na placa de material fósforo 
estimulável todos os elétrons armadilhados no estado metaestável 
retornam para a banda de valência.

QUESTÃO 48
Os principais fatores técnicos usados em radiologia são o potencial do tubo (kV), 
a corrente do tubo (mA), o tempo de exposição e a distância fonte-detector. 
Assinale a alternativa que descreve corretamente a influência dos fatores 
técnicos na aquisição da imagem em radiologia:

a)   A distância fonte-detector é ajustada de acordo com a espessura do 
paciente para reduzir a dose de entrada na pele.



FÍSICA MÉDICA

26
UNIFESP – FAP 2019/2020

b)   A redução do potencial do tubo é responsável por um aumento no 
contraste da imagem devido à uma maior probabilidade do efeito 
fotoelétrico.

c)   O tempo de exposição é selecionado para ser o mais alto possível para 
otimizar o nível do sinal na imagem e independe da corrente no tubo.

d)   A redução do potencial do tubo está associada a uma redução da dose 
no paciente para a aquisição de imagens da mesma região do corpo.

e)   O aumento da corrente do tubo resulta em um aumento da dose no 
paciente sem melhoria da qualidade da imagem.

QUESTÃO 49
Qual o motivo dos equipamentos radiológicos móveis não possuírem grades 
anti-espalhamento?

a)   Os exames de leito geram pouca fluência de fótons.

b)   Os exames de leito não geram grande quantidade de radiação espalhada.

c)   As grades não são facilmente alinhadas com o ponto focal.

d)   O tamanho do ponto focal nestes equipamentos não exigem o uso de 
grades.

e)   Os exames de leito utilizam distâncias focais curtas.

QUESTÃO 50
A configuração do equipamento mamográfico leva em consideração:

a)   As especificidades do tecido mamário.

b)   Efeito anódico.

c)   O posicionamento da grade anti-espalhamento.

d)   Tamanho do ponto focal.

e)   Tamanho do campo de radiação.

QUESTÃO 51
Em fluoroscopia, o ruído na imagem esta relacionado principalmente com:

a)   Seleção da tensão e corrente do tubo de raios X.

b)   Dose de radiação incidente no paciente.

c)   Movimento do paciente.

d)   Quantidade de radiação incidente no receptor de imagem.

e)   Filtração do feixe de radiação incidente.
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QUESTÃO 52
O princípio básico da tomografia computadorizada se baseia na reconstrução da 
estrutura interna de um objeto a partir de múltiplas projeções do objeto. Após a 
reconstrução da imagem, o número CT de cada pixel, em unidades de Hounsfield, 
é calculado usando como parâmetro o coeficiente de atenuação da água. O valor 
do número CT, em unidades de Hounsfield, depende principalmente:

a)   Espessura do corte.

b)   Densidade dos tecidos (g/cm3).

c)   Energia máxima do feixe de raios X (kVp).

d)   Distância foco-detector.

e)   Produto corrente-tempo (mAs).

QUESTÃO 53
Os equipamentos especializados para o radiodiagnóstico sofreram grandes 
transformações ao longo do tempo, sendo que na totalidade, praticamente todos 
migraram de tecnologias convencionais para tecnologias digitais, com base 
nesse raciocínio, indique a resposta correta:

a)   Alguns mamógrafos digitais modernos possuem tubo equipado com 
anodo de tungstênio e filtro de ródio, o que possibilita o uso de correntes 
maiores e baixo tempo de exposição, por utilizar apenas a radiação de 
bremsstrahlung com filtros na borda K.

b)   Equipamentos de radiologia modernos utilizam determinados materiais 
para a produção de raios X, que apresentam um fenômeno denominado: 
“descontinuidade de absorção, ou borda K” que interfere no processo 
de atenuação, quando a radiação passa por materiais atenuantes que 
apresentam baixo número atômico e sob atuação do efeito fotoelétrico.

c)  Tomógrafos de última geração, realizam projeções de imagens que 
podem ser apresentadas de forma separada, técnica denominada de 
sinograma por apresentar menor dose no paciente.

d)   A perda de informação na radiologia digital é crítica no uso de técnicas 
de alto kV, pois o contraste é prejudicado devido a um declive pouco 
acentuado na curva característica do histograma da imagem.

e)   A técnica de fluoroscopia digital utiliza iodeto de césio para converter 
os fótons de raios X em fótons de luz e tem como vantagem a resposta 
linear em função da dose de radiação.

QUESTÃO 54
Sobre o processo de formação e aquisição de imagens no radiodiagnóstico:

a)  A sensibilidade de um filme é determinada pela composição da emulsão 
e não é influenciada pela forma e pelo tamanho dos cristais de haletos 
de prata.
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b)  Para sistemas de imagens digital tem como vantagem em relação ao 
sistema tela-filme a ordem na formação da imagem, onde primeiro se 
verifica, depois se documenta e por fim realiza a sensibilização.

c)  Qualquer imagem produzida no radiodiagnóstico, deve existir a 
capacidade de julgar sua fidelidade para saber com que precisão é 
retratado o objeto de interesse, nesse sentido a qualidade do contraste 
da imagem, dependerá dos seguintes fatores: contraste da estrutura, 
das características do detector e da razão entre a diferença do sinal em 
relação ao sinal médio.

d)  A fluoroscopia digital baseia-se na captura de fótons de raios X em um 
flat panel, com o uso de finos transistores (TFT) aliado a uma câmara 
de cintilação, ou, ainda, a uma câmara CCD.

e)  O primeiro estágio do processo de captura de uma imagem digital, 
utilizando raios X, é a absorção dos raios X, seguida pela transição no 
armadilhamento dos elétrons.

QUESTÃO 55
O uso das radiações ionizantes na área da saúde é um dos locais onde existe o 
seu maior emprego e consequentemente, maior exposição em termos de dose 
coletiva, além da realização de uma maior número de pesquisa realizada tanto 
para o diagnóstico, como para o tratamento, convergindo para a produção do 
maior benefício e menor risco possível. Neste sentido é correto afirmar:

a)  A radioterapia tem como finalidade precípua, o uso de radiações 
ionizante para o tratamento de tumores malignos, cujo princípio básico 
da ação da radiação eletromagnética ou corpuscular é a ionização 
exclusivamente direta dos tecidos tumorais que deve ser realizado por 
técnicas de teleterapia e braquiterapia simultaneamente.

b)  A medicina nuclear utiliza de fontes de radiação seladas para fins 
diagnósticos, associado a um tipo de radioisótopo que apresenta 
afinidade específica com órgãos e tecidos do corpo humano, sendo 
os sinais capturados por detectores tipo flal panel e processados 
eletronicamente para a formação anatômica da imagem.

c)  A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons ou PET é um 
exame, cujo radiotraçador é injetado na veia do paciente e as imagens 
obtidas permitem a avaliação do metabolismo das estruturas analisadas, 
como: ossos, músculos, cérebro, pulmão, fígado, entre outros órgãos.

d)  A mamografia é uma técnica especial que utiliza equipamentos de 
aplicação específica, para isso é necessário a produção de raios X 
com alvo de molibdênio-99 (Mo-99). O tipo de energia gerada é mais 
eficiente do que as produzidas com tubos contendo alvo de tungstênio 
(W-74).

e)  O exame de raios X é resultado da soma das regiões onde fótons foram 
absorvidos, por efeito fotoelétrico, em maior ou menor número e as 
diferenças entre as intensidades das diversas regiões anatômicas é o 
que origina o contraste da imagem radiológica.
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QUESTÃO 56
Qual das alternativas abaixo identifica corretamente uma das responsabilidades 
do responsável legal de uma instalação com relação ao processo de otimização 
de exposições médicas para fins de diagnóstico segundo a norma CNEN 3.01 
(2014)?

a)  Deve-se considerar os níveis de referência de diagnóstico estabelecidos 
com base em boas práticas médicas e de proteção radiológica.

b)  Deve-se adotar os níveis de referência de diagnóstico definidos 
internacionalmente.

c)  O responsável legal deve contratar um especialista em física do 
radiodiagnóstico para determinar os níveis de referência de diagnóstico.

d)  O especialista em física do radiodiagnóstico da instituição deve 
determinar as doses efetivas dos pacientes para comparar com os 
níveis de referência de radiodiagnóstico.

e)  Deve-se considerar os valores de dose efetiva dos pacientes para 
comprovar a adoção de boas práticas médicas e de proteção radiológica.

QUESTÃO 57
Técnicas de esterilização de materiais cirúrgicos contaminados devem garantir 
que a quantidade remanescente do contaminante seja inócua para saúde 
humana. Podemos afirmar que:

a)  As doses de esterilização são da ordem de 25kGy.

b)  As doses absorvidas são semelhantes as da irradiação de linfócitos 
para uso em transfusões de sangue, isto é, entre 1 e 5Gy.

c)  Tecidos como pele e osso, armazenados em banco de tecidos são 
irradiados com doses semelhantes, isto é, de 10 à 50Gy.

d)  A fração de uma população de microrganismos resistentes à radiação 
gama é muito pequena para uma dose de 500Gy, o que seria suficiente 
para a descontaminação.

e)  Não há um método seguro de irradiação que garanta a eliminação de 
fungos e bactérias.

QUESTÃO 58
Qual a origem da maior fonte de exposição à radiação ionizante dos seres 
humanos?

a)  Inalação do gás nobre radônio.

b)  Radiações cósmicas.

c)  Exposições médicas.

d)  Fontes radioativas naturais existentes no solo e alimentos.

e)  Radiações provenientes dos acidentes nucleares.
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QUESTÃO 59
A norma NN-3.01 da CNEN estabelece os requisitos básicos de proteção 
radiológica dos seres humanos em relação à exposição à radiação ionizante.
Assinale a alternativa que está de acordo com os princípios de proteção 
radiológica:

a)  Para qualquer tipo de exposição à radiação ionizante, os benefícios 
devem ser maiores que qualquer malefício para o indivíduo exposto ou 
para a sociedade.

b)  Indivíduos com idade superior a 16 anos podem estar sujeitos a 
exposições ocupacionais.

c)  A exposição de pessoas para treinamento e avaliação de novos 
equipamentos é justificada em face do princípio da otimização das 
práticas radiológicas.

d)  A dose efetiva anual média para qualquer indivíduo ocupacionalmente 
exposto não pode exceder 100mSv;

e)  Os limites de dose ocupacional e para o público, baseados nos valores da 
dose efetiva, devem-se às exposições em tratamentos de radioterapia.

QUESTÃO 60
Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a norma CNEN-NN-3.01 que 
define as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, pode-se dizer que:

a)  O supervisor em radioproteção deve garantir que a dose do indivíduo 
do público não exceda 20mSv por exame, a fim de garantir a limitação 
de dose individual.

b)  As áreas controladas devem estar sinalizadas com o símbolo 
internacional de radiação ionizante, acompanhando um texto 
descrevendo o tipo de material, equipamento ou uso relacionado à 
radiação ionizante.

c)  Limites de dose não se aplicam as exposições médicas de 
acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes 
submetidos a exames diagnósticos ou tratamento, não havendo a 
necessidade de restrição dos níveis de doses para esses grupos.

d)  O acesso aos registros de exposições médicas é exclusividade dos 
inspetores da CNEN, que deve incluir a identificação individual dos 
pacientes com objetivo de garantir boas práticas à restrição da dose 
para a população.

e)  Indivíduos ocupacionalmente expostos, além de todas as funções 
atribuídas ao seu cargo, também devem realizar análises relativas à 
proteção radiológica, sendo responsáveis pela monitoração radiológica.
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QUESTÃO 1
Um físico médico decide avaliar se sua câmara de ionização está funcionado 
adequadamente. Para isso, ele resolve medir o espectro de raios X emitido por um 
equipamento do setor de radiologia, tradicionalmente empregado na realização de 
exames diagnósticos. A Figura abaixo ilustra o espectro de raios X obtido, onde 
pode ser observado como o número de fótons detectados no ar por unidade de área 
(fl uência), acumulados em intervalos de 10keV, varia em função da energia dos fótons:

D)
25keV
E)
40keV
Questão ID 1386

Um físico médico decide avaliar se sua câmara de ionização está funcionado adequadamente. Para isso, ele
resolve medir o espectro de raios X emitido por um equipamento do setor de radiologia, tradicionalmente
empregado na realização de exames diagnósticos. A Figura abaixo ilustra o espectro de raios X obtido, onde
pode ser observado como o número de fótons detectados no ar por unidade de área (fluência), acumulados
em intervalos de 10keV, varia em função da energia dos fótons:
 

 

Considerando o coeficiente mássico de absorção de energia no ar  mostrado na Tabela abaixo,
indique a alternativa que melhor representa o valor de dose no ar que a câmara de ionização deveria
indicar, em condições de equilíbrio eletrônico, se fosse empregada nas mesmas condições de irradiação em
que o espectro foi medido:
 
Dados: 1eV=1,6x10-19J
 

Energia
(keV)

20 0,60
30 0,20
40 0,07
50 0,04
60 0,03
70 0,03
80 0,03
90 0,02

 
A)

199
 
B)

52
C)

20
D)

125

Energia (keV)

Considerando o coefi ciente mássico de absorção de energia no ar ρ
μabs( )ar  

mostrado na Tabela abaixo, indique a alternativa que melhor representa o valor 
de dose no ar que a câmara de ionização deveria indicar, em condições de 
equilíbrio eletrônico, se fosse empregada nas mesmas condições de irradiação 
em que o espectro foi medido:

Dados: 1eV = 1,6x10-19J

Energia
(keV) ρ

μabs ( )cm2

g

20 0,60
30 0,20
40 0,07
50 0,04
60 0,03
70 0,03
80 0,03
90 0,02

a)  199μGy

b)  52μGy

c)  20μGy

d)  125μGy

e)  178μGy

#f
ót

on
s/

m
m

2
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QUESTÃO 2
Um físico médico decide determinar a energia efetiva de um feixe de raios 
X produzido por um equipamento do setor de radiologia, tradicionalmente 
empregado na realização de exames diagnósticos. Essa informação é importante 
para caracterizar a qualidade do feixe de raios X e, portanto, seu poder de 
penetração. Para tanto, ele mede a atenuação deste feixe de fótons em função 
da espessura de absorvedores de alumínio, obtendo os resultados apresentados 
na Figura abaixo.

Um físico médico decide determinar a energia efetiva de um feixe de raios X produzido por um equipamento
do setor de radiologia, tradicionalmente empregado na realização de exames diagnósticos. Essa informação
é importante para caracterizar a qualidade do feixe de raios X e, portanto, seu poder de penetração. Para
tanto, ele mede a atenuação deste feixe de fótons em função da espessura de absorvedores de alumínio,
obtendo os resultados apresentados na Figura abaixo.
 

 

Considerando o coeficiente mássico de atenuação total do alumínio  mostrado na Tabela abaixo,
indique a alternativa que melhor representa o valor da energia efetiva deste feixe de raios X:
 

Dados: ; 
 

Energia
(keV)

20 3,44
25 1,84
30 1,13
35 0,77
40 0,57
45 0,45
50 0,37
55 0,32
60 0,28
65 0,25
70 0,23
75 0,21
80 0,20
85 0,19
90 0,18

 
A)
30keV
B)
45keV
C)
35keV

Considerando o coefi ciente mássico de atenuação total do alumínio Alρ
μ( )  

mostrado na Tabela abaixo, indique a alternativa que melhor representa o valor 
da energia efetiva deste feixe de raios X:

Dados:

 
ρAl = 2,7 g

cm3 In2 = 0,7;

Energia
(keV) ρ

μ ( )cm2

g

20 3,44
25 1,84
30 1,13
35 0,77
40 0,57
45 0,45
50 0,37
55 0,32
60 0,28
65 0,25
70 0,23
75 0,21
80 0,20
85 0,19
90 0,18



FÍSICA MÉDICA

35
UNIFESP – FAP 2019/2020

a)  30keV

b)  45keV

c)  35keV

d)  25keV

e)  40keV

QUESTÃO 3
Um físico médico utiliza placas de acrílico (polimetilmetacrilato - PMMA) para 
simular a atenuação equivalente do corpo de um paciente típico nas avaliações 
de um equipamento do setor de radiologia, tradicionalmente empregado na 
realização de exames diagnósticos. Ele decide substituir 20cm de PMMA por 
uma espessura equivalente de cobre (Cu) a ser empregado num feixe de raios 
X de energia efetiva igual à 50keV. Considerando os coefi cientes mássicos de 
atenuação total do PMMA PMMAρ

μ( )  e do cobre CUρ
μ( )  mostrados nas Tabelas 

abaixo, indique a alternativa que melhor representa a espessura de cobre que 
deve ser empregada para substituir o PMMA:

Dados: ρPMMA = 1,2 g
cm3 ρCU = 9 g

cm3;
Energia
(keV) PMMAρ

μ ( )cm2

g Cuρ
μ ( )cm2

g

20 0,57 33,8
30 0,30 10,9
40 0,24 4,9
50 0,21 2,6
60 0,19 1,6
80 0,18 0,8

100 0,16 0,5

a)  3,3mm

b)  1,8mm

c)  1,2mm

d)  2,7mm

e)  2,1mm

QUESTÃO 4
Um físico médico precisa avaliar a dose de entrada na pele (DEP) recebida 
por um paciente submetido a um exame diagnóstico típico realizado em um 
equipamento do setor de radiologia. Para realizar esta avaliação, ele determinou 
a dose absorvida no ar, posicionando uma câmara de ionização a uma distância 
de 75cm do ponto focal do equipamento, em função da tensão aplicada no tubo 
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de raios X. A Figura abaixo representa a curva de rendimento obtida nestas 
condições.

Um físico médico precisa avaliar a dose de entrada na pele (DEP) recebida por um paciente submetido a um exame
diagnóstico típico realizado em um equipamento do setor de radiologia. Para realizar esta avaliação, ele determinou a dose
absorvida no ar, posicionando uma câmara de ionização a uma distância de 75cm do ponto focal do equipamento, em
função da tensão aplicada no tubo de raios X. A Figura abaixo representa a curva de rendimento obtida nestas condições.
 

 
Considerando que o exame diagnóstico foi realizado com uma tensão aplicada de 110kV e uma carga (produto corrente-
tempo) de 10mAs, a uma distância foco-detector de 1,80m, indique a alternativa que melhor representa o valor de dose de
entrada na pele do paciente submetido a este exame radiológico:
 
Dados: espessura do paciente ® D=30cm; fator de retroespalhamento ® B=1,3  
 

A)
0,15mGy
B)
0,36mGy
 
C)
0,55mGy
D)
0,25mGy
E)
0,71mGy
Questão ID 1388

Considerando que o exame diagnóstico foi realizado com uma tensão aplicada 
de 110kV e uma carga (produto corrente-tempo) de 10mAs, a uma distância 
foco-detector de 1,80m, indique a alternativa que melhor representa o valor de 
dose de entrada na pele do paciente submetido a este exame radiológico:

Dados: espessura do paciente → D=30cm; fator de retroespalhamento → B=1,3

a)  0,15mGy

b)  0,36mGy

c)  0,55mGy

d)  0,25mGy

e)  0,71mGy

QUESTÃO 5
O físico médico do setor de radioterapia pede emprestado ao colega da radiologia 
uma câmara de ionização para avaliar a taxa de dose no ar produzida por uma 
fonte de cobalto-60 (60Co), cuja energia média dos fótons emitidos vale 1,25MeV. 
Sabendo da necessidade de obter as condições de equilíbrio eletrônico para 
realizar as medidas de dose, ele decide fabricar uma capa de build-up de acrílico 
(PMMA) para a câmara.

Conhecendo o alcance dos elétrons no acrílico em função da sua energia 
(Figura abaixo), calculado a partir da aproximação CSDA (Continuous Slowing-
Down Approximation), indique a alternativa que melhor representa a espessura 
necessária de acrílico para alcançar a condição de equilíbrio eletrônico da câmara 
de ionização neste feixe de radiação:
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Dados:

ρPMMA = 1,2 g
cm3

Questão ID 1390

O físico médico do setor de radioterapia pede emprestado ao colega da radiologia uma câmara de ionização
para avaliar a taxa de dose no ar produzida por uma fonte de cobalto-60 (60Co), cuja energia média dos
fótons emitidos vale 1,25MeV. Sabendo da necessidade de obter as condições de equilíbrio eletrônico para
realizar as medidas de dose, ele decide fabricar uma capa de build-up de acrílico (PMMA) para a câmara.
Conhecendo o alcance dos elétrons no acrílico em função da sua energia (Figura abaixo), calculado a partir
da aproximação CSDA (Continuous Slowing-Down Approximation), indique a alternativa que melhor
representa a espessura necessária de acrílico para alcançar a condição de equilíbrio eletrônico da câmara
de ionização neste feixe de radiação:
 

Dados: 
 

 
 
 

A)
0,8cm
B)
0,5cm
C)
0,6cm
D)
0,9cm
E)
0,7cm
Questão ID 1389

a)  0,8cm

b)  0,5cm

c)  0,6cm

d)  0,9cm

e)  0,7cm


