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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de

notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de

ações de combate à fome e distribuição de renda.
b) A ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Da interação de radiação com a matéria, está incorretaa afirmação: 

a) Neutrons interagem principalmente com os elétrons livresno material por serem indiretamente ionizantes comoraios-X e raios-γ.
b) Íons pesados ionizam a matéria por interaçõesCoulombianas entre os campos elétricos destas e oscampos elétricos de elétrons e do núcleo do materialincidente.
c) Chumbo não é um bom absorvedor de nêutrons.
d) O coeficiente de atenuação mássico por efeito fotoelétricovaria com a energia dos fótons de acordo com aexpressão: 1/E³.

27) Assinale a alternativa correta considerando a dosimetriade campos pequenos para IMRT e radiocirurgia:
a) Devem ser usadas câmaras de ionização cilíndricas comdiâmetro aproximadamente 1,5cm (centímetros) menorque o campo medido.
b) Diodos podem ser usados para dosimetria de fator outputsem necessidade de comparação com câmaras deionização.
c) Na obtenção de perfis de campo podem ser usadosdiodos, câmaras de ionização do tipo Farmer e detectoresde diamante.
d) Câmaras de ionização de placas paralelas deextrapolação podem ser usadas para dosimetria decampos pequenos.

28) A tolerância máxima da constância da dose de referênciatanto para fótons quanto para elétrons em tratamentosnão-IMRT, IMRT e Radiocirurgia é de, respectivamente:
a) 3%; 2% e 1.5%.
b) 3%, 2% e 2%.
c) 3% para qualquer modalidade de radioterapia.
d) 2%, 1.5% e 1%.
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29) O princípio do “IMRT consiste em tratar o paciente devárias direções (ou arcos contínuos) com feixes defluência não uniforme que foram otimizados paraentregar uma alta dose ao volume alvo e uma baixa doseaceitável aos tecidos sadios circunvizinhos” – Faiz M.Khan. Com relação ao planejamento e métodos utilizadosem IMRT, assinale a alternativa incorreta:
a) O planejamento de IMRT é feito pelo processo deplanejamento inverso.
b) A função custo nada mais é que a distância entre o valorde dose desejado e o valor obtido através da fluênciados campos modulados incidentes. 
c) Os feixes são divididos em Beamlets que recebem pesosou intensidades diferentes para se atingir a dose desejadano volume.
d) Os método de otimização computadorizados iterativosconsideram planejamentos anteriores da mesma regiãoanatômica para gerar uma distribuição de fluênciaaceitável de forma mais rápida.

30) Dos itens citados abaixo, são princípios do sistema deParis em braquiterapia intersticial de volumes esféricos:
I. Prescrição de dose na periferia do volume a ser tratado.
II. Colocação das fontes de forma periférica no volume emais uniforme possível. 
III. Arranjo das fontes de forma paralela umas às outras ecom o centro de cada uma destas em um mesmo plano,podendo-se usar vários planos de fontes.
IV. As fontes devem ter uma mesma atividade linear e sercolocadas igualmente espaçadas. 
São corretas:
a) III e IV apenas.
b) I e III apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

31) O Plano de Proteção Radiológica obrigatório para todoserviço de radioterapia descrito na Norma CNEN-NN-3.01 – “Diretrizes básicas de proteção radiológica” nãonecessita conter o seguinte item: 
a) Descrição do projeto de cálculo de barreiras da instalação.
b) Estimativa das doses anuais para os IOE e indivíduosdo público, em condições de exposição normal.
c) Níveis operacionais e demais restrições adotados emcada situação.
d) Programa de Garantia de Qualidade aplicável ao sistemade proteção radiológica.

32) Sobre a Resolução CNEN n°130, de 31 de maio de 2012,que revogou a Norma CNEN-NE-3.06: “Requisitos deRadioproteção e Segurança para Serviços deRadioterapia”, analise os itens abaixo:
I. A Autorização para Construção e a Autorização paraOperação se tornam uma única autorização e passama ser chamadas de Autorização para Funcionamento.
II. As portas de salas de tratamento não necessitam atenderaos mesmos níveis de blindagem das paredes adjacentes.
III. Devem ser feitos testes diários do fator de calibração dofeixe de aceleradores lineares.
IV. O titular do Serviço de Radioterapia deve garantir queexista um sistema computadorizado de planejamento detratamento regularizado junto à Agência Nacional deVigilância Sanitária (ANVISA).
Está(estão) incorreto(s) o(s) item(itens):
a) Somente o IV.
b) Somente o II.
c) I e II
d) I, II e IV.

33) A imagem a seguir demonstra a relação entre a dosedada para atingir uma resposta de dano tumoral ou dedano a um tecido normal. 

Figura 1. Gráfico da resposta de fração de morte celular
pela dose absorvida.

Estão corretas as afirmativas:
I. Quanto mais espaçada a janela terapêutica, melhor para

o tratamento. 
II. Um fator importante para melhorar a janela terapêutica

é o uso de fármacos radiossensibilizadores e/ou
radioprotetores. 

III. No segundo gráfico (b) provavelmente foi administrado
um fármaco radioprotetor ao indivíduo.

a) I e II apenas.
b) III apenas.
c) I, II e III apenas.
d) Nenhuma afirmação está correta.

34) Durante o ciclo celular, as células apresentam uma
radiossensibilidade dependente da fase em que tal célula
se encontra no ciclo. É correto afirmar:
a) A fase mais radiossensível é a fase G1. 
b) A maioria das células apresenta uma maior resistência

à radiação na fase S.
c) Durante a mitose a célula tem um mecanismo de proteção

que a deixa mais resistente à radiação.
d) O motivo de ser mais resistente à radiação na fase de

mitose é por conta do material genético estar mais
disperso no núcleo da célula. 
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35) Analise o gráfico abaixo:

Figura 2. Fração de células em hipóxia desde o início docrescimento do tumor até depois da irradiação deste.
Está incorreto afirmar que:a) A queda na fração de células em hipóxia com o tempoapós a irradiação é chamada de reoxigenação.b) A reoxigenação é um fator importante na justificativa deum tratamento fracionado. c) Quanto mais rápido aplicar uma segunda fração deradiação após essa primeira, maior será a fração emhipóxia e maior será o dano tumoral. d) A linha pontilhada representa uma rápida reoxigenaçãodevido à desobstrução de vasos e artérias obstruídosantes da irradiação.

36) Radiações de diferentes tipos interagem com a matériade forma direta ou indireta. Analise as sentenças abaixo: I. Radiações chamadas de indiretamente ionizantes sãomais energéticas que as diretamente ionizante e, portantomais penetrantes.II. Nêutrons ao interagirem com a matéria transferem umagrande fração de sua energia no processo deespalhamento elástico.III. O stopping power é o valor esperado de energia perdidapor unidade de distância, é diretamente proporcional aonumero atômico do meio e ao quadrado da carga dapartícula, e inversamente proporcional a velocidade quea partícula viaja.   É(são) verdadeira(as) a(as) sentença(as):a) II apenas.b) III apenas.c) I e II apenas.d) II e III apenas.
37) Um feixe monoenergético de elétrons de energia Einterage com a matéria. A radiação eletromagnética defrenamento ou bremsstrahlung apresenta a seguinte
característica: a) O espectro é contínuo no intervalo zero até E. b) O espectro é contínuo e o intervalo energético dependeda estrutura do material. c) O espectro é formado de fótons de energia E. d) O espectro é contínuo e depende do material de modoque a energia de seus fótons tem que ser menor que ados raios X característicos. 

38) A atenuação de um feixe de fótons não colimado comenergia de 100 keV (quilo-elétron-volts), quandoatravessa um meio aquoso cuja seção perpendicularao feixe é superior à deste, não segue a lei exponencialde atenuação conhecida devido: a) Aos efeitos fotoquímicos na água. b) A lei exponencial não é uma aproximação suficientementeboa inclusive para feixes bem colimados. c) Às contribuições para o feixe de fótons primário, de outrosjá dispersos por efeito Compton. d) Às dificuldades instrumentais na medida devido àmudança do espectro energético e a diminuição dasensibilidade dos detectores.  

39) Quanto a grandezas e unidades usadas na radiometria,avalie as frases a seguir.
I. Taxa de exposição de uma fonte radioativa pode serdeterminada do conhecimento de seu espectro deemissão de fótons e do coeficiente de absorção deenergia para o ar. 
II. A unidade no SI (Sistema Internacional) que descreve adose efetiva, dose de radiação de corpo inteiro, é o Gray(Gy).
III. Kerma é o quociente entre a energia média depositadapela radiação em um material e a massa do material.
Estão corretas:
a) I apenas
b) III apenas
c) II e III
d) I e III

40) Para o comissionamento de um acelerador linear o físicomédico precisa realizar testes e medidas especificas.Analise os itens abaixo:
I. Objeto simulador sólido (água sólida) não pode ser usadopara medidas do comissionamento da máquina.
II. A sensibilidade do detector que fará as medidas é definidacomo uma relação entre a razão sinal-ruído e a saturaçãodo sinal.
III. O teste de saturação da leitura do detector consiste dairradiação do mesmo com intervalos de dose crescente. 
IV. Congruência do campo luminoso e radiativo, fuga inter-lâmina e intra-lâmina, efeito tongue and groove e apenumbra são testes necessários para ocomissionamento do MLC. Exceto a penumbra, todosos demais parâmetros precisam ser adquiridos com filme.
São incorretos:
a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) I e IV.

41) Sistemas de planejamento utilizam series de imagenspara a reconstrução tridimensional do alvo e demaisestruturas. Analise os itens abaixo:
I. No planejamento 3D raramente são usadas somenteimagens de ressonância magnética, pois são sujeitas adistorções geométricas.
II. Uma radiografia reconstruída digitalmente (DRR) a partirde uma serie de imagens de TC apresenta melhorresolução na direção crânio-caudal quando comparadaa um filme de simulação convencional.
III. O número Hounsfield da imagem de TC é linearmenterelacionado à densidade eletrônica do meio.
São incorretos:
a) I, II.
b) I, III.
c) II, III.
d) Todos.

42) Um tratamento de braquiterapia de alta taxa de dose usaum aplicador de titânio. É sugerido que seja feita umaressonância magnética (RM) para melhor delineamentodo tumor, é correto afirmar que:
a) Um aplicador não metálico deve ser usado. 
b) O plano pode ser feito em uma serie de imagens de RM,mas um aplicador não metálico deve ser usado.
c) O plano pode ser feito em uma serie de imagens de RMusando o mesmo aplicador.
d) O planejamento não pode ser feito com um serie deimagens de RM, devendo-se optar por utilizar imagensde ultrassom.



43) O diagrama a seguir representa um filme lateral de umaplicador ginecológico tipo Fletcher. 

Figura 3. Aplicador do tipo Fletcher em uma visão LateralEsquerda.O ponto “A” é representado no diagrama pelo ponto:a) 1.b) 2.c) 3.d) 4.
44) Sabendo que braquiterapia costuma ser classificada deacordo com a taxa de dose, julgue os itens abaixo.I. Braquiterapia LDR (Low Dose Rate) possui taxa de dosede 0,4 a 2,0 cGy/h. II. O carregamento postergado (afterloading) é obrigatóriopara braquiterapia com taxa de dose acima de 12 Gy/h.III. A otimização da distribuição de dose é uma vantagemda braquiterapia HDR (High Dose Rate) sob a LDR.São verdadeiros:a) I e II.b) II e III.c) I e III.d) Todos.
45) Se tratando do histograma dose-volume, é corretoafirmar que:a) D95% é um indicador de ponto quente dentro de umaestrutura.b) D5% para o PTV deve ser o maior quanto possível.c) D50% é a dose média na estrutura analisada.d) D5% e D95% no PTV devem ser o mais próximo quantopossível.
46) No planejamento e avaliação do plano de BraquiterapiaLDR (Low Dose Rate), não está relacionado o:a) Histograma dose-volume natural.b) Cálculo de unidades monitoras do sistema de afterloading.c) Histograma dose-volume cumulativo.d) Cálculo do Dwell-time (Tempo de Dwell) para as paradasda fonte.
47) A grandeza mais importante para a proteção radiológicaé a dose equivalente por que:a) Esta avalia a ionização produzida no ar pela radiaçãogama.b) Esta avalia os efeitos biológicos provocados por dosesprovenientes de contaminação internas.c) Esta abrange todos os tipos de radiação ionizante, masnão avalia os efeitos biológicos.d) Esta possibilita a avaliação de possíveis efeitos biológicosno homem e considera fatores como o tipo da radiaçãoionizante.

48) Com relação a blindagens analise os itens abaixo:I. O fator de ocupação usado para calcular a espessurada parede entre o acelerador linear e o console detratamento depende da carga de trabalho.II. São considerados no calculo de blindagem para umaunidade de HDR a energia da fonte, o material da parede,a carga de trabalho máxima e a atividade média da fonteentre a instalação e sua substituição.III. Quando os nêutrons térmicos produzidos emaceleradores lineares são capturados pelo boro sãoemitidos raios gama de cerca de 1 MeV.É verdadeiro:a) I.b) II.c) III.d) Nenhum.
49) Quanto à radiobiologia, julgue os itens abaixo.I. Os efeitos biológicos produzidos pelas radiaçõesionizantes não são específicos para cada tipo de radiação.II. A reversibilidade de um efeito biológico dependerá dodano produzido e do órgão atingido.III. Os efeitos somáticos das radiações são devidos aalterações nas células somáticas e não são transmitidosaos descendentes.IV. Efeitos genéticos e radioindução de câncer sãoclassificados como efeitos estocásticos. V. Fatores físicos que influenciam no efeito da radiaçãosão: dose, taxa de dose, fracionamento, fase do ciclocelular e tipo de radiação.Estão corretas:a) I, II, III e V apenas.b) I, II, III e IV apenas.c) II, IV e V apenas.d) III e IV apenas.
50) O efeito biológico anemia é classificado como:a) Efeito estocástico, somático, dose limiar de 10 Sv.b) Efeito determinístico, somático, dose limiar de 1 Sv.c) Efeito determinístico, hereditário, sem dose limiar.d) Efeito determinístico, somático, sem dose limiar.
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