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F Í S I C O  R A D I O D I A G N Ó S T I C O  
 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 10/6/2018, às 14 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de 
respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
 

Desenganos vão, desaparecem. 

 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de 
respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno 
de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique 
ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de 

respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Duas pulgas estavam reclamando da vida quando
uma disse para a outra: “sabe qual é o nosso problema? Nós
não sabemos voar. Só sabemos saltar. Aí, quando o
cachorro percebe nossa presença, nossa chance de
sobrevivência é zero. É por isso que existem mais moscas
do que pulgas nesse mundo – moscas voam.” 

 E aí as duas pulgas fizeram um curso de mosca e
aprenderam a voar. Mas não ficaram satisfeitas. E uma
disse para a outra: “sabe qual é o nosso grande problema?
Nós ficamos grudadas no corpo do cachorro. Daí nosso
tempo de reação é mais lento que a coçada dele. Temos que
fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo
rapidamente”. E as duas pulgas fizeram um curso de abelha.
Mas não ficaram satisfeitas. E uma disse para a outra: “sabe
qual é o nosso grande problema? Nosso estômago é muito
pequeno. Escapar do cachorro a gente até escapa, mas não
estamos nos alimentando adequadamente. Temos que ser
como os pernilongos, que têm aquele barrigão enorme”. E
aí as duas pulgas fizeram um curso de pernilongo. Mas não
ficaram satisfeitas porque, com aquele barrigão, eram
facilmente percebidas pelo cachorro e eram espantadas
antes mesmo de conseguirem pousar.  

Então, totalmente frustradas porque nada na vida
delas dava certo, as duas pulgas encontraram uma saltitante
pulguinha. Como viram que a pulguinha estava forte e
saudável, as duas pulgas perguntaram: “escuta, o que é que
você mudou que nós ainda não mudamos?”. E a pulguinha
respondeu: “nada, ué”. “Como assim nada?”, perguntaram
as pulgonas. “Como é que você escapa da coçada do
cachorro?”. E a pulguinha respondeu: “Ah, é simples. Eu
sento na nuca do cachorro. É o único lugar que a pata dele
não alcança”. 

 
GEHRINGER, Max. O melhor de Max Gehringer na CBN: 120 conselhos

sobre carreira, currículo, comportamento e liderança. Vol. 1. São Paulo:
Globo, 2006, p. 109 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva do texto, infere-se que a (o) 
 
(A) eficiência de uma decisão está diretamente 

relacionada à capacidade de reflexão e análise para se 
fazerem os ajustes pertinentes. 

(B) compartilhamento da demanda com o máximo de 
pessoas possível é fundamental para a tomada de 
decisão. 

(C) resolução de problemas compreende uma 
metodologia que prevê a frustração como fase 
necessária à mudança. 

(D) ato de se comparar com o outro é imprescindível no 
processo de tomada de decisão. 

(E) aceitação pacífica de determinada situação é a melhor 
conduta a ser seguida diante de uma adversidade. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Com relação à classe de palavras do texto, assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, um pronome, uma 
preposição, uma conjunção e um advérbio. 
 
(A) “qual” (linha 2); “antes” (linha 22); “não” (linha 3); 

“adequadamente” (linha 17). 
(B) “mais” (linha 11); “para” (linha 2); “nesse” (linha 6); 

“aquele” (linha 18). 
(C) “outra” (linha 2); “dele” (linha 31); “como” (linha 

12); “único” (linha 31). 
(D) “por isso” (linha 5); “Daí” (linha 10); “nos” (linha 

17); “rapidamente” (linha 13). 
(E) “nada” (linha 23); “até” (linha 16); “quando” (linha 

3); “ainda” (linha 27). 
 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No que se refere à sintaxe de orações do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Na linha 3, o termo “Aí” está isolado por vírgula por 

ser um vocativo. 
(B) Na linha 8, a oração “aprenderam a voar” tem sujeito 

indeterminado. 
(C) Na linha 13, os vocábulos sublinhados em “E as duas 

pulgas fizeram um curso” são os adjuntos adnominais 
dessa oração. 

(D) Na linha 13, o vocábulo “rapidamente” classifica-se 
em adjunto adverbial de intensidade. 

(E) Na linha 31, o termo “na nuca do cachorro” 
complementa diretamente a forma verbal “sento”. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Considerando a estrutura, a forma e o conteúdo, assinale a 
alternativa que corresponde a uma característica do texto 
apresentado. 
 
(A) Relato detalhado dos personagens, de modo que o 

leitor possa criar uma imagem mental do que foi 
exposto. 

(B) Explanação de uma sequência de ações dos 
personagens, relativas a um acontecimento em um 
determinado espaço e durante certo tempo. 

(C) Explicação dos fatos no intuito de induzir o leitor à 
efetivação de uma ação. 

(D) Apresentação das informações com abordagem 
objetiva, enumerando todas as particularidades dos 
personagens. 

(E) Argumentação a respeito do tema em defesa de um 
ponto de vista. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 5 e 6. 
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(12/5/2018) Às vésperas do início da temporada de
inverno no Brasil, o Ministério da Saúde reforçou a
importância da vacinação contra a influenza, também
conhecida como gripe. A infecção do sistema respiratório
tem como principal complicação a pneumonia, quadro de
saúde responsável por um grande número de internações
hospitalares em todo o País. 

De acordo com a pasta, há três tipos de vírus
influenza: A, B e C. O último causa apenas infecções
respiratórias brandas e não representa grande impacto à
saúde pública. Já os vírus A e B são responsáveis por
epidemias sazonais, sendo o tipo A responsável por
pandemias como a H1N1, registrada em 2009. 

O resfriado, por sua vez, também é uma doença
respiratória e, frequentemente, é confundido com a gripe. O
quadro é causado, entretanto, por vírus diferentes. Os mais
comuns, segundo o ministério, são os rinovírus, o vírus
parainfluenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), que
geralmente acometem crianças. 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-
e-saude/2018/05/12/interna_ciencia_saude,680241/qual-a-diferenca-entre-gripe

-e-resfriado.shtml>. Acesso em: 15 maio 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Acerca da equivalência e transformação de estruturas do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em “há três tipos de vírus” (linha 8), a substituição da 

forma verbal sublinhada por existe mantém a 
correção gramatical da oração. 

(B) Na linha 16, substitui-se corretamente “entretanto” 
pela conjunção portanto, preservando assim a 
coerência dessa informação, pois ambas são 
conclusivas. 

(C) Na oração “O último causa apenas infecções 
respiratórias brandas e não representa grande 
impacto” (linhas 9 e 10), é correto flexionar a forma 
verbal “representa” no plural, pois ela também pode 
concordar com “infecções respiratórias brandas”. 

(D) Em “A infecção do sistema respiratório tem como 
principal complicação a pneumonia” (linhas 4 e 5), 
caso o termo sublinhado seja flexionado no plural, 
deve-se inserir acento circunflexo na forma verbal a 
ele relacionada nessa oração. 

(E) Na linha 13, a substituição do vocábulo “pandemias” 
por epidemias ou por endemias não altera o sentido da 
informação, visto que são palavras sinônimas. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Com base nas regras vigentes relativas à acentuação gráfica e 
ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Na oração “reforçou a importância” (linhas 2 e 3), 

deve-se inserir o acento indicativo de crase, pois o 
verbo reforçar é regido pela preposição a. 

(B) As palavras “saúde” (linha 6) e “País” (linha 7) são 
acentuadas segundo a mesma regra. 

(C) Na expressão “Às vésperas” (linha 1), o emprego do 
sinal indicativo de crase é facultativo. 

(D) Os vocábulos “Já” (linha 11), “três” (linha 8) e “em” 
(linha 7) são monossílabos tônicos. 

(E) A palavra “não” (linha 10) é acentuada por ser 
paroxítona terminada em -o. 

 
Texto 3 para responder às questões 7 e 8. 
 

 
 

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-
sus/53341-saiba-quais-sao-as-categorias-de-risco-clinico-com-indicacao-da-

vacina-da-gripe>. Acesso em: 7 maio 2018. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando a oração “Vacine-se contra a gripe”, assinale a 
alternativa que classifica corretamente o termo sublinhado. 
 
(A) Pronome apassivador 
(B) Conjunção subordinativa condicional 
(C) Partícula expletiva 
(D) Índice de indeterminação do sujeito 
(E) Parte integrante do verbo 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Todas as formas verbais utilizadas nessa campanha de 
vacinação estão conjugadas no 
 
(A) imperativo afirmativo. 
(B) presente do subjuntivo. 
(C) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(E) futuro do pretérito do indicativo. 

 
Área livre 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Considere as proposições a seguir. 
 
P: Estudar matemática; 
Q: Aprender matemática; 
R: Gostar de matemática. 
 
A sentença Q→(P˅R) significa, a respeito da matemática, 
que 
 
(A) aprender é necessário para gostar ou estudar. 
(B) gostar e estudar são suficientes para aprender. 
(C) aprender e gostar são necessários para estudar. 
(D) aprender é suficiente para gostar e estudar. 
(E) gostar ou estudar são necessários para aprender. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Para coletar sangue de 30 pessoas, 12 técnicos trabalham 
durante 3 horas. Para coletar sangue de 40 pessoas em 2 
horas, quantos técnicos são necessários? 
 
(A) 15 
(B) 24 
(C) 6 
(D) 20 
(E) 12 
 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
A senha de um sistema possui 4 algarismos distintos. Sabe-se 
que ela começa com 4 ou 5, e que o número 9 aparece em 
alguma posição. Quantas possibilidades existem para se 
formar essa senha? 
 
(A) 432 
(B) 112 
(C) 252 
(D) 336 
(E) 168 
 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Em uma triagem, passaram 65 pacientes: 40 deles estavam 
com dores; 50, com febre; e 50, com pressão alta. Se cada 
paciente apresentou pelo menos dois desses sintomas, 
quantos apresentaram os três sintomas? 
 
(A) 25 
(B) 15 
(C) 10 
(D) 5 
(E) 20 
 

Área livre 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 13 a 17 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
No que se refere ao tema cargos públicos e funções de 
confiança, disposto na Lei Complementar no 840/2011, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, 

destinam-se somente às atribuições de direção. 
(B) Os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração pela autoridade competente. 
(C) O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho 

envolva atribuições da administração superior. 
(D) Atos de nomeação podem ser editados com efeito 

retroativo.  
(E) No ato de inscrição do concurso público, devem ser 

comprovados os requisitos para investidura em cargo 
público.  

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
Acerca da prescrição da ação disciplinar, prevista na Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da 

repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou 
imediata do servidor, ou pela autoridade competente 
para instaurar sindicância ou processo disciplinar é o que 
define quando o prazo de prescrição começa a correr. 

(B) O prazo de prescrição das infrações puníveis com 
advertência é de dois anos.  

(C) Os prazos de prescrição previstos na lei penal nunca 
são aplicados às infrações disciplinares capituladas 
também como crime. 

(D) As infrações puníveis com demissão são 
imprescritíveis.  

(E) A instauração de processo disciplinar não interrompe 
a prescrição. 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, é competência 
privativa do Distrito Federal 
 
(A) fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar. 
(B) preservar a fauna, a flora e o cerrado. 
(C) zelar pela guarda da Constituição Federal. 
(D) combater as causas da pobreza, a subnutrição e os 

fatores de marginalização. 
(E) dispor quanto à utilização de vias e logradouros 

públicos. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 16 ______________________  
 
De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
atribuição de expedir instruções para a execução das leis, dos 
decretos e dos regulamentos é competência do(s) 
 
(A) vice-governador do Distrito Federal. 
(B) Conselho de Governo. 
(C) secretários de Estado do Distrito Federal. 
(D) presidente da Câmara Legislativa. 
(E) presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios. 
 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Com base na Lei Orgânica do Distrito Federal e acerca dos 
servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A servidora gestante ou lactante tem proteção 

especial, inclusive mediante a adequação ou mudança 
temporária das respectivas funções, quando for 
recomendável à respectiva saúde ou à do nascituro. 

(B) Os servidores públicos têm direito à duração do 
trabalho normal não superior a sete horas diárias. 

(C) A associação sindical é defesa ao servidor público. 
(D) O servidor em substituição não tem direito à 

gratificação do titular.  
(E) As entidades representativas dos servidores públicos 

do Distrito Federal podem realizar a defesa dos 
direitos da categoria em questões administrativas; o 
mesmo não vale para as questões judiciais. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 18 a 22 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
Com o desdobramento da ideia de universalidade, é o 
princípio que assegura que a disponibilidade dos serviços de 
saúde considere as diferenças entre os diversos grupos de 
indivíduos.  
 
O texto apresentado se refere à (ao) 
 
(A) rede regionalizada e hierarquizada. 
(B) participação da comunidade. 
(C) acesso universal e igualitário. 
(D) equidade da atenção. 
(E) descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
 

QUESTÃO 19 _____________________  
 
Com relação ao Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a 
Lei no 8.080/1990, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Rede de Atenção à Saúde é a descrição geográfica da 

distribuição de recursos humanos e de ações e serviços 
de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde e pela 
iniciativa privada. 

(B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, 
em articulação com os municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas. 

(C) A criação de outras Portas de Entrada às ações e aos 
serviços de saúde, não previstas no decreto, é vedada. 

(D) O acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado pela atenção terciária 
e deve ser fundado na avaliação da gravidade 
do risco. 

(E) A integralidade da assistência à saúde se inicia na 
Rede de Atenção à Saúde e finaliza-se no nível de 
saúde que o paciente escolher. 

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
O objetivo da Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa no SUS (ParticipaSUS) é orientar as ações de 
governo na promoção, na qualificação e no aperfeiçoamento 
da gestão estratégica e democrática das políticas públicas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca dessa 
política, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A respectiva proposta consiste na fragilização da 

mobilização e do controle social mediante a criação 
de canais de comunicação entre o cidadão e o 
governo. 

(B) O componente “gestão participativa” é um processo 
sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores de saúde e da execução das políticas de 
saúde. 

(C) A gestão participativa é uma estratégia transversal, 
presente nos processos cotidianos da gestão do SUS, 
que possibilita a formulação e a deliberação pelo 
conjunto de atores no processo de controle social. 

(D) As ouvidorias são canais democráticos de 
comunicação, destinados a receber simplesmente 
reclamações dos cidadãos, com o objetivo de 
fortalecer o SUS. 

(E) A auditoria é o conjunto de técnicas que visa a 
fiscalizar a participação do cidadão por meio da 
criação de espaços de investigação. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Considerando que, segundo o artigo 199 da Constituição 
Federal (1988), a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e tratamento deve 
ser autorizada mediante comercialização. 

(B) As entidades com fins lucrativos têm preferência. 
(C) A destinação de recursos públicos para auxílios às 

instituições privadas é permitida. 
(D) A participação direta de qualquer empresa estrangeira 

na assistência à saúde no País é autorizada. 
(E) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 22 ______________________  
 

O Brasil foi o primeiro país a criar a própria Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), integrando-se 
ao movimento global em torno dos determinantes sociais da saúde 
(DSS), desencadeado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Quanto aos DSS, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Segundo essa concepção, enfrentar as causas das 
causas das determinações econômicas e sociais mais 
gerais dos processos saúde-enfermidade envolve 
ações apenas no sistema de atenção à saúde. 

(B) O relatório final ressaltou a necessidade da busca por 
estratégias centradas na prevenção da saúde. 

(C) No relatório final, foi proposta a criação de espaços 
institucionais para o enfrentamento dos DSS. 

(D) Programas de apoio a projetos de pesquisa são 
dispensáveis, uma vez que as evidências científicas a 
respeito dos DSS são suficientes para direcionar 
rumos novos ao modelo. 

(E) A participação social deve ser revista, pois o tema 
exige um nível instrução não acessível a toda a 
população. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

 
 

(Figura ampliada na página 13) 
 
Levando-se em consideração o mapa da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno 
(RIDE/DF), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Unaí, Buritis e Cabeceira Grande são municípios 
pertencentes ao estado de Minas Gerais, mas que 
compõem a região metropolitana ou RIDE do 
Distrito Federal. 

(B) Planaltina (DF) e Planaltina de Goiás são os mesmos 
municípios; no entanto, a parte goiana é denominada 
Brasilinha. 

(C) Mimoso (GO), Água Fria (GO) e Padre Bernardo 
(GO) são municípios que não são fronteiriços com o 
Distrito Federal. 

(D) Formosa (GO) e Unaí (MG) são municípios que têm na 
agropecuária as principais atividades econômicas; no 
entanto, disputam o comércio do Distrito Federal em 
igualdade de condições, haja vista que são fronteiriços e 
que dispõem das mesmas estruturas rodoviárias. 

(E) A RIDE é uma formação econômica que só existe no 
Distrito Federal e em Goiás, sendo mais um 
instrumento político a ser agregado ao Brasil. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Uma das mais importantes características de Brasília é o fato 
de que a capital brasileira não é apenas uma cidade com uma 
proposta urbanística moderna, mas possui também um papel 
geoeconômico e ideológico facilmente identificado no(a) 
 
(A) respectivo papel econômico centralizado nas 

atividades industriais. 
(B) autossuficiência agrícola estabelecida na região 

metropolitana, exportando o excedente para outras 
Unidades da Federação. 

(C) priorização das atividades manufatureiras, atraídas 
pela abundância de matérias-primas. 

(D) ênfase dada ao setor de atividades econômicas 
primárias, especialmente a mineração. 

(E) respectiva vocação política e na predominância das 
atividades do setor terciário. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A região central de Brasília registrou, no dia 2 de abril de 
2018, significativos tremores de terra, sentidos em vários 
prédios da região. Esse fenômeno natural causou certo 
pânico e a imediata desocupação, por parte de trabalhadores 
e residentes de Brasília, dos principais prédios localizados na 
capital federal. 
 
A esse respeito, assinale a alternativa que indica a causa do 
fenômeno sentido em Brasília. 
 
(A) Atividade vulcânica na região circunvizinha de 

Brasília. 
(B) Tempestade de meteoritos. 
(C) Movimentação da massa de ar continental equatorial. 
(D) Movimentação de placas tectônicas. 
(E) Terremoto cujo epicentro foi localizado no 

continente africano. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
Acerca do processo de decaimento beta, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A probabilidade de transição beta depende da 

diferença de energia e das características físicas 
(números quânticos) entre os estados inicial e final. 

(B) Na maioria dos casos, ocorre a transição 
beta diretamente para o estado fundamental do 
núcleo-filho. 

(C) Para alguns nuclídeos, a transição beta gera o núcleo-
filho em estado excitado. 

(D) O estado fundamental, após uma emissão beta, é 
atingido por meio de transições alfa. 

(E) O espectro beta observado na medição de uma 
amostra constitui a escolha de um dos espectros das 
diversas transições beta ocorridas. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Com relação à interação dos nêutrons com a matéria, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Assim como a radiação gama, as radiações 

secundárias, resultantes da interação de nêutrons com 
a matéria, são frequentemente núcleos de recuo. 

(B) Assim como a radiação beta, o nêutron tem facilidade de 
interagir com o núcleo atômico e, às vezes, ativá-lo. 

(C) A secção de choque representa somente uma 
probabilidade de interação, sendo seu valor igual à 
área geométrica de impacto nuclear. 

(D) A secção de choque macroscópica total é a 
probabilidade de o nêutron sofrer espalhamento ou 
captura, por unidade de comprimento. 

(E) O material para a blindagem de nêutrons deve ter 
elevado número atômico. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
A respeito das interações das radiações com o tecido 
biológico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Da energia transferida pela radiação ao tecido, uma 

pequena parte induz excitações cujas consequências 
são menores que as de ionização. 

(B) Dos danos celulares, os mais importantes são os 
relacionados à molécula do DNA, cujas lesões podem 
ser quebras simples e duplas da molécula, ligações 
cruzadas, alterações nos açúcares ou em bases. 

(C) As aberrações cromossômicas são o resultado de 
danos no DNA, principalmente em razão das quebras 
simples dessa molécula, gerando os dicêntricos ou os 
anéis. 

(D) As células danificadas podem morrer ao tentar se 
dividir, ou conseguir realizar reparos mediados por 
vitaminas. 

(E) Um reparo da molécula de DNA propenso a erros 
dará origem a mutações na sequência de bases ou 
rearranjos simples. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
No que se refere aos efeitos biológicos provocados pela 
radiação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As mudanças na molécula de DNA podem resultar 

em um processo conhecido como metástase. 
(B) O surgimento de células irradiadas pode induzir o 

sistema imunológico a eliminá-las ou bloqueá-las. 
(C) Células sobreviventes à radiação irão se adaptar por 

causa de modificações estimuladas por substância 
cancerígena. 

(D) Em um tecido onde as células componentes vivem 
aleatoriamente diferentes fases, as consequências das 
interações de uma mesma radiação são iguais em 
locais diferentes do mesmo tecido. 

(E) Após período de latência, se as células danificadas 
persistirem na reprodução, superando as dificuldades 
de divisão celular, os possíveis desvios de percurso 
em razão de diferenciações e mecanismos de defesa 
do organismo, surge o tumor cancerígeno. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Quanto aos efeitos determinísticos da radiação ionizante, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Surgem do dano nas células do corpo, e o efeito 

aparece na própria pessoa irradiada. Dependem da 
dose absorvida, da taxa de absorção da energia da 
radiação, da região e da área do corpo irradiada. 

(B) São efeitos que surgem no descendente da pessoa 
irradiada, como resultado do dano produzido pela 
radiação em células dos órgãos reprodutores, as 
gônadas. 

(C) Variam com a frequência em que um dado efeito, 
definido como condição patológica reconhecível, 
aumentando em função da dose, em uma população 
de indivíduos com diferentes susceptibilidades. 

(D) Os primeiros efeitos biológicos causados pela 
radiação, que ocorrem em um período de poucas 
horas até algumas semanas após a exposição, são 
denominados efeitos determinísticos, como, por 
exemplo, a radiodermite. 

(E) São efeitos em que a probabilidade de ocorrência é 
proporcional à dose de radiação recebida. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 

Acerca do princípio da justificação de proteção radiológica, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição 
deve ser justificada em relação a outras alternativas e 
produzir um benefício líquido positivo para a 
sociedade. 

(B) As doses individuais de indivíduos do público não 
devem exceder os limites primários anuais de dose 
efetiva, estabelecidos pela Norma CNEN-NN-3.01. 

(C) A justificação de dose para efeitos estocásticos é 
fundamentada no princípio de que o detrimento deve 
ser igual, seja para irradiação uniforme de corpo 
inteiro, seja para irradiação não uniforme. 

(D) O princípio básico da justificação estabelece que 
todas as exposições devem ser mantidas tão baixas 
quanto razoavelmente exequíveis. 

(E) Os esforços envolvidos na proteção e o detrimento da 
radiação podem ser considerados em termos de 
custos; dessa forma, uma justificação em termos 
quantitativos pode ser realizada com base em uma 
análise custo-benefício. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Em relação às grandezas radiológicas, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Muitas grandezas radiológicas diferentes possuem a 

mesma unidade; por exemplo, a dose absorvida e o 
kerma são medidos em sievert (Sv), já a dose 
equivalente, a dose efetiva e a dose equivalente 
comprometida são avaliadas em gray (Gy). 

(B) A exposição de um material radioativo é expressa 
pelo quociente entre o número médio de 
transformações nucleares espontâneas e o intervalo de 
tempo decorrido. 

(C) Uma transformação por segundo significa a emissão 
de uma radiação por segundo. 

(D) Atividade é o quociente entre dQ por dm, em que dQ é o 
valor absoluto da carga total de íons de um dado sinal, 
produzidos no ar, quando todos os elétrons (negativos e 
positivos) liberados pelos fótons no ar, em uma massa 
dm, são completamente freados no ar. 

(E) A grandeza Exposição só pode ser definida para 
fótons X ou gama. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 

A respeito da blindagem como fator de proteção ambiental, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O comportamento de atenuação de nêutrons rápidos é 
logarítmico. 

(B) Os materiais utilizados para blindagem de nêutrons 
normalmente são de baixo número atômico Z, para 
evitar o espalhamento inelástico. 

(C) Para blindar partículas carregadas, é utilizado 
material de elevado número atônico. 

(D) Para uma fonte intensa de radionuclídeos emissores 
beta, blindam-se as radiações com uma espessura 
adequada de PVC, acrílico ou teflon e, 
posteriormente, coloca-se o frasco dentro de outro de 
chumbo. 

(E) Para o cálculo de blindagens de instalações mais 
complexas, como, por exemplo, as de braquiterapia, o 
procedimento de cálculo é bastante diferente da 
determinação de blindagem de uma fonte puntiforme 
ou feixe colimado paralelo. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Para que um dispositivo seja classificado como um detector 
apropriado, é necessário que, além de ser adequado para a 
medição do mensurando, apresente, nas respectivas 
sequências de medição, algumas características, entre as 
quais é correto citar a  
 
(A) sensibilidade, definida pelo grau de concordância dos 

resultados obtidos sob as mesmas condições de 
medição. 

(B) reprodutibilidade, grau de concordância dos 
resultados obtidos em diferentes condições de 
medição. 

(C) eficiência, razão entre a variação da resposta de um 
instrumento e a correspondente variação do estímulo. 

(D) precisão, grau de concordância dos resultados com o 
valor verdadeiro ou valor de referência a ser 
determinado. 

(E) exatidão, grau de concordância dos resultados entre 
si, normalmente expresso pelo desvio padrão em 
relação à média. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
No que tange à eficiência e às características de um detector 
de radiação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Um detector pode ser considerado um transmissor, 

pois transforma um tipo de informação (radiação) em 
outro, que pode ser, por exemplo, um sinal elétrico, 
uma luz ou uma reação química. 

(B) O tipo e a energia de radiação, normalmente, são 
fatores ligados às características extrínsecas do 
detector. 

(C) Os fatores que influenciam a eficiência absoluta do 
detector diferem para cada tipo. Entre eles, estão o 
número atômico do elemento sensível do detector, o 
estado físico do material, a tensão de operação (para 
detectores que usam campo elétrico), a sensibilidade 
da emulsão fotográfica (para filmes), e outros 
parâmetros que são ligados às características físico-
químicas dos seus materiais constituintes. 

(D) A eficiência absoluta está relacionada não só com as 
suas características de construção, mas também com a 
fonte de radiação que está sendo medida, com o meio 
e com a geometria de medição. 

(E) Entre os fatores que influem na eficiência intrínseca, 
estão a distância do emissor, o tipo do feixe emitido 
(radial, colimado), o meio entre o detector e a fonte 
emissora, além daqueles que influenciam na 
eficiência absoluta do detector. 
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QUESTÃO 36 ______________________  
 
Acerca dos dosímetros, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os dosímetros são utilizados apenas em medições 

relativas, como, por exemplo, a câmara de ar livre, a 
câmara cavitária de grafite ou a câmara de 
extrapolação. 

(B) Nas medidas absolutas, são muito usadas as câmaras 
esféricas de grande volume para fótons e elétrons. 

(C) Dosímetro é um monitor que mede uma grandeza 
radiológica ou operacional, mas com resultados 
relacionados ao corpo inteiro, órgão ou tecido 
humano. 

(D) Nas medidas absolutas, são muito utilizadas as 
câmaras de placas paralelas para elétrons de alta 
energia. 

(E) Nas medidas relativas, são muito usadas as câmaras 
tipo dedal para raios X de baixa energia. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Considerando atividades do Serviço de Proteção 
Radiológica, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Serviço de Proteção Radiológica deve acompanhar 

a supervisão radiológica dos indivíduos 
ocupacionalmente expostos da instalação radiológica. 

(B) O Controle de Áreas é feito pela avaliação e 
classificação periódica das áreas da instalação, pelo 
controle de acesso e sinalização dessas áreas e pela 
execução de um programa de monitoração das 
mesmas. 

(C) O Controle das Fontes de radiação da instalação deve 
ser feito por meio de um programa de controle 
químico, com a consequente verificação da 
integridade das fontes quanto a possíveis vazamentos. 

(D) Os equipamentos geradores de radiação devem passar 
por programas de inspeção periódica, enquanto os 
instrumentos utilizados para a proteção radiológica 
devem ser calibrados com a periodicidade estipulada 
por normas da instalação radiológica. 

(E) Registros de usos, das ocorrências e das doses 
coletivas dos trabalhadores da instalação radiológica 
devem permanecer atualizados no Serviço de 
Proteção Radiológica. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Todo equipamento de raios X diagnósticos deve ser mantido 
em condições adequadas de funcionamento e submetido 
regularmente a verificações de desempenho. Atenção 
particular precisa ser dada aos equipamentos antigos. 
Qualquer deterioração na qualidade das radiografias deve ser 
imediatamente investigada e o problema, corrigido. O 
controle de qualidade, previsto no programa de garantia de 
qualidade, deve incluir um conjunto mínimo de testes de 
constância, com frequências mínimas de testes.  
 
Com base no exposto, e segundo a Portaria no 453/1998, 
assinale a alternativa que indica um teste semestral de 
controle de qualidade de raios X diagnósticos. 
 
 

(A) Valores representativos de taxa de dose dada ao 
paciente em fluoroscopia e do tempo de exame, ou do 
produto dose-área. 

(B) Reprodutibilidade do sistema automático de 
exposição. 

(C) Exatidão do sistema de colimação. 
(D) Sensitometria do sistema de processamento. 
(E) Integridade de acessórios e vestimentas de proteção 

individual. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Os titulares de instalações radiológicas devem implementar 
um programa de treinamento anual, integrante do programa 
de proteção radiológica, contemplando, pelo menos 
 
(A) os procedimentos de operação dos equipamentos, 

incluindo uso das tabelas de exposição e 
procedimentos em caso de acidentes. 

(B) a descrição da equipe, das instalações e dos 
equipamentos do Serviço de Proteção Radiológica. 

(C) a descrição das fontes de radiação, dos sistemas de 
controle e de segurança e de sua aplicação. 

(D) a função, a classificação e a descrição das áreas da 
instalação. 

(E) a função e a qualificação dos indivíduos 
ocupacionalmente expostos. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Ao responsável técnico da instalação radiológica compete 
responsabilizar-se pelos procedimentos radiológicos a que 
são submetidos os pacientes, levando em conta os princípios 
e os requisitos de proteção radiológica estabelecidos na 
Portaria no 453/1998, devendo 
 
(A) elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de 

proteção radiológica. 
(B) realizar monitoração de área, periodicamente, e 

manter os assentamentos dos dados obtidos, incluindo 
informações acerca de ações corretivas. 

(C) manter os assentamentos de monitoração individual e 
informar, mensalmente, ao pessoal monitorado os 
valores das doses registradas. 

(D) investigar cada caso conhecido ou suspeito de 
exposição elevada a fim de determinar as respectivas 
causas e para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para prevenir a ocorrência de eventos 
similares. 

(E) apoiar o supervisor de proteção radiológica nos 
programas de garantia de qualidade da imagem e 
otimização da proteção radiológica. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
O responsável legal pelo serviço radiológico deve manter um 
sistema de assentamento de dados, conforme discriminado na 
Portaria no 453/1998, quanto a procedimentos radiológicos 
realizados, sistema de garantia da qualidade, controle 
ocupacional implantado e treinamentos realizados. A esse 
respeito, é correto afirmar que os assentamentos de 
levantamentos radiométricos devem incluir 
 
(A) o tipo de procedimento radiológico realizado, a 

quantidade de filmes utilizados e, quando aplicável, o 
tempo de fluoroscopia, número de cortes de 
tomografia computadorizada e intervalo dos cortes. 

(B) o nível de registro estabelecido para monitoração 
mensal do tronco. 

(C) as doses anuais (ano calendário), que devem ser 
computadas considerando os valores abaixo do nível 
de registro como iguais a zero e as doses mensais 
desconhecidas ou extraviadas iguais ao valor médio 
das doses assentadas no ano. 

(D) a carga de trabalho máxima estimada e os fatores de 
uso relativos às direções do feixe primário. 

(E) um sistema de registro em separado, quando for 
possível recuperar a informação requerida com 
referência a outros registros do serviço. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Para fins de gerenciamento da proteção radiológica em uma 
instalação, as áreas de trabalho com material radioativo ou 
geradores de radiação devem ser classificadas em: área 
controlada, área supervisionada e área livre, conforme 
definidas na Norma CNEN-NN-3.01. Com relação às áreas 
controladas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Uma área para ser considerada controlada, sob o ponto 

de vista radiológico, deve apresentar, em média, um 
nível de exposição maior que 1/10 do limite máximo 
permitido pela Norma CNEN-NN-3.01. 

(B) As áreas controladas devem ter controle restrito, estar 
sinalizadas com o símbolo internacional das radiações 
ionizantes, os trabalhadores devem estar 
individualmente identificados e monitorados e, na 
maioria das vezes, portando equipamento de proteção 
individual (EPI). 

(C) Em algumas instalações, as áreas supervisionadas 
podem ter requisitos adicionais de proteção e 
segurança visando, por exemplo, à guarda de 
segredos industriais ou militares. 

(D) As áreas controladas devem possuir monitores de 
área, controle de acesso e nível de exposição maior 
que 1 mSv/ano. As áreas consideradas livres devem 
apresentar um nível de exposição menor do que 1 
mSv/ano. 

(E) Nas áreas controladas, as condições de exposição 
ocupacional são mantidas sob controle, mesmo que 
medidas de proteção e segurança específicas não 
sejam normalmente necessárias. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Os materiais radioativos embalados devem ser submetidos a 
ensaios que visam a demonstrar sua capacidade de resistência 
em condições normais de transporte. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa que apresenta o ensaio ao qual deve ser 
submetido um embalado do tipo “A”. 
 
(A) Conservar, após os ensaios, blindagem suficiente para 

assegurar, mesmo estando com o máximo conteúdo 
radioativo que possa comportar, que o nível de 
radiação a um metro de sua superfície não exceda 10 
mSv/h. 

(B) Impedir que o calor gerado pelo conteúdo radioativo 
afete adversamente a embalagem. 

(C) Submeter a amostra a uma carga de compressão igual 
ou superior a cinco vezes a massa do embalado. 

(D) Evitar que as superfícies externas atinjam 
temperaturas superiores a 50 ºC. 

(E) Garantir a eficácia da proteção térmica durante o 
transporte, seja em condições normais, seja em 
situações acidentais previstas. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A Norma CNEN-NE-5.01 estabelece os requisitos de 
segurança e proteção radiológica para o transporte de 
materiais radioativos. No que se refere aos embalados para 
transporte de material radioativo, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Embalado industrial – embalado no qual a 

embalagem, do tipo industrial reforçado, contém 
material de baixa atividade específica (BAE), ou 
objeto contaminado na superfície (OCS), com 
atividade limitada pela Norma CNEN-NE-5.01. 

(B) Embalado tipo A – embalado no qual a embalagem, 
do tipo industrial ou comercial comum, contém 
pequena quantidade de material radioativo, com 
atividade limitada pela Norma CNEN-NE-5.01. 

(C) Embalado tipo B – embalado constituído de 
embalagem projetada para suportar as condições 
normais de transporte com o exigido grau de retenção 
da integridade de contenção e blindagem, após a 
submissão aos ensaios especificados na Norma 
CNEN NE-5.01, e que atenda aos requisitos 
adicionais relativos à limitação do conteúdo 
radioativo. 

(D) Embalado exceptivo – embalado constituído de 
embalagem projetada para suportar os efeitos danosos 
de um acidente de transporte com o exigido grau de 
retenção da integridade de contenção e blindagem, 
após a submissão aos ensaios especificados na Norma 
CNEN-NE-5.01. 

(E) Embalados físseis – os materiais radioativos também 
podem, para transporte, ser apresentados em forma de 
material físsil (238Pu, 239Pu, 233U, 235U), de material de 
baixa atividade específica (BAE), que tem atividade 
específica limitada, ou ainda de objetos de material 
não radioativo contaminados na sua superfície por 
material radioativo (OCS). 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
De acordo com a Norma CNEN-NE-6.05, a eliminação de 
rejeitos líquidos na rede de esgotos sanitários está sujeita a 
determinados requisitos. Assinale a alternativa que indica um 
desses requisitos. 
 
(A) A eliminação de excreta de pacientes submetidos à 

terapia radioisotópica deve ser feita de acordo com 
instruções específicas estabelecidas pela CNEN. 

(B) A eliminação de rejeitos sólidos liquefeitos, na rede 
de esgotos sanitários, deve ter sua atividade 
específica limitada a 2 µCi/kg. 

(C) A quantidade anual de H-3 e C-14, liberada na rede 
de esgoto sanitário, não deve exceder 1Ci e 5Ci, 
respectivamente. 

(D) A eliminação de rejeitos líquidos pulverizados na 
atmosfera deve ser feita em concentrações inferiores a 
1 Ci, e deve ser previamente autorizada pela CNEN. 

(E) A quantidade anual total de radionuclídeos, excluindo 
o H-3 e o C-14, liberada na rede de esgoto sanitário, 
não deve exceder 1 Ci. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Com base na Norma CNEN-NE-6.05, a respeito dos critérios 
para armazenamento provisório, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os recipientes para segregação, coleta ou 

armazenamento provisório devem ser adequados às 
características físicas, químicas, biológicas e 
radiológicas dos rejeitos para os quais são destinados. 

(B) Os rejeitos devem ser separados, fisicamente, de 
quaisquer outros materiais. 

(C) Os recipientes destinados tanto à segregação quanto à 
coleta, ao transporte e ao armazenamento de rejeitos 
devem portar o símbolo internacional de presença de 
radiação, colocado de maneira clara e visível. 

(D) O local da instalação destinado ao armazenamento 
provisório de rejeitos, conforme aplicável, deve 
dispor de monitoração de área. 

(E) O local para armazenamento provisório de rejeitos 
deve ser incluído no projeto da instalação. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Acerca dos registros e inventários mantidos em instalações 
radiológicas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Devem ser descritos os rejeitos radioativos gerados 

(sólido, líquido, gasoso), os radionuclídeos presentes 
e sua composição química, o volume gerado 
mensalmente e a respectiva atividade, bem como se 
deve assinalar, quando aplicável, a existência de 
outros riscos associados (por exemplo, 
putrescibilidade, patogenicidade, inflamabilidade). 

(B) Deve ser realizado o controle de variação de 
inventário de todo o material radioativo do 
laboratório, inclusive rejeitos. 

(C) Devem ser especificados os procedimentos adotados 
para controle de rejeitos gerados e para determinação 
do tempo de armazenamento necessário para 
decaimento e posterior dispensa, quando for o caso. 

(D) Devem ser discriminados os procedimentos adotados 
para coleta, segregação, acondicionamento e 
identificação dos rejeitos gerados, informando os 
recipientes empregados e os parâmetros adotados 
para identificação (características radiológicas, 
características físico-químicas, características 
biológicas e origem). 

(E) Devem ser relatados os procedimentos adotados para 
dispensa de rejeitos radioativos sólidos no sistema de 
coleta de lixo urbano. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
De acordo com a Norma CNEN-NN-6.01, as aplicações 
médicas para o uso e manuseio de fontes radioativas seladas, 
incluem 
 
(A) operação de equipamentos, fixos ou portáteis, que 

incorporam fontes radioativas. 
(B) operação de equipamentos geradores de radiação. 
(C) fabricação de dispositivos com fontes seladas. 
(D) terapia com radiofármacos. 
(E) irradiação de células com irradiadores autoblindados. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA APLIC
ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – SES-DF 107 – FÍSICO RADIODIAGNÓSTICO – TIPO “A” PÁGINA 12/13 
 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
Em conformidade com a Norma CNEN-NE-3.02, assinale a 
alternativa que corresponde a um requisito exigido em 
relação à monitoração individual e aos cuidados relativos à 
contaminação externa. 
 
(A) Liberação de sapatos, luvas e outros apetrechos, 

acessórios e meios usados para a proteção individual 
de trabalhadores contaminados, para reutilização 
somente após a descontaminação dos mesmos, após a 
inspeção e aprovação competentes. 

(B) Ênfase na segurança das instalações, com visitas à 
minimização de liberação de material radioativo e 
(ou) radiação. 

(C) Obrigatoriedade dos trabalhadores sujeitos ao risco de 
contaminação de utilizar máscaras específicas e (ou) 
outros equipamentos protetores adequados, se assim 
exigido pelo Serviço de Radioproteção, em função 
dos correspondentes níveis de atividade da 
contaminação. 

(D) Preparação para efetuar e (ou) providenciar o 
tratamento de trabalhadores, imediatamente após a 
confirmação da ocorrência de acidentes graves. 

(E) Inclusão, nos exames para a determinação de 
contaminação externa, quando requeridos, de análises 
de sangue, excreta, e exame com contador de corpo 
inteiro, a serem realizados por instituições autorizadas 
pela CNEN. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Segundo a Norma CNEN-NE-3.02, o Serviço de 
Radioproteção deve registrar as seguintes informações 
relativas aos equipamentos destinados à proteção de 
trabalhadores. Essas informações referem-se 
 
(A) à descrição da população vizinha e do grupo crítico 

associado, com estimativas de doses em condições 
normais e em acidentes postulados. 

(B) à identificação dos instrumentos de medidas 
associadas ao controle da fonte. 

(C) a procedimentos relativos ao uso, a ensaios, a 
inspeções e à manutenção. 

(D) a sistemas de controle para entrada e saída de 
trabalhadores, fontes de radiação e equipamentos 
em geral. 

(E) ao programa de monitoração de área, com descrição 
de procedimentos, equipamentos e frequência de 
medidas e amostragens. 
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Figura ampliada da questão 23. 
 

 
 




