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VAGA: FÍSICO NUCLEAR 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
De acordo com o Protocolo TRS 398, são condições de 
referência para a determinação da dose absorvida na água 
para fótons de alta energia: 
A) Material deve ser água; câmara cilíndrica e profundidade 

de 10 g/cm2 ou 5 g/cm2 (para TPR20,10 < 0,7).  
B) Material deve ser água; câmara cilíndrica e profundidade 

de 10 g/cm2 ou 5 g/cm2 (para TPR20,10 > 0,7). 
C) Material deve ser água ou plástico; câmara de placas plano- 

-paralelas e profundidade de 10 g/cm2 (para TPR20,10 < 0,7). 
D) Material deve ser água; câmara cilíndrica ou plano- 

-paralelas e profundidade de 10 g/cm2 ou 5 g/cm2 (para 
TPR20,10 < 0,7). 

Questão 12 
Podemos afirmar que determinada exposição à radiação 
ionizante: 
A) É uma medida da capacidade de um feixe de fótons ionizar 

o ar. 
B) Sempre resulta na mesma dose absorvida na água ou no 

osso. 
C) É uma medida da capacidade de um feixe de partículas 

ionizar o ar. 
D) Pode ser medida em Röentgen no SI (Sistema Internacional 

de Unidades e Medidas). 
 
Questão 13 
Considerando que um próton, um elétron e um fóton estão 
viajando no vácuo e cada qual possui a energia (energia de 
repouso + energia cinética) de 1 GeV, é correto afirmar que: 
A) O fóton viaja quase à velocidade da luz. 
B) O próton viaja quase à velocidade da luz. 
C) O elétron viaja quase à velocidade da luz. 
D) O elétron e o próton têm a mesma energia cinética. 
 
Questão 14 
É correto afirmar que a energia efetiva de qualquer feixe 
de raios X: 
A) É proporcional aos mAs. 
B) É sempre menor que o kVp. 
C) Não é afetada pela filtração adicional. 
D) É proporcional ao número atômico (Z) do material ânodo. 
 
Questão 15 
A dose equivalente é superior à dose absorvida quando o 
tipo de radiação do feixe incidente for: 
A) Raios γ. 
B) Elétrons. 
C) Nêutrons. 
D) Raios X acima de 10 MeV. 
 
Questão 16 
A camada semirredutora (HVL) de um feixe de raios X é: 
A) Igual a 1/2 do coeficiente de atenuação linear. 
B) Diretamente proporcional ao coeficiente de atenuação 

linear. 
C) Inversamente proporcional ao coeficiente de atenuação 

linear. 
D) Diretamente proporcional ao coeficiente de absorção em 

massa. 
 
Questão 17 
Ao calcular a blindagem da sala, o fator de uso U refere- 
-se à: 
A) Dose semanal no isocentro. 
B) Fração da semana de trabalho em que a máquina está em 

operação. 
C) Fração do tempo de operação em que a área em questão 

está ocupada. 
D) Fração do tempo de operação em que o feixe é 

direcionado para a barreira. 
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Questão 18 
NÃO faz parte do sistema digestório humano: 
A) Boca. 
B) Laringe. 
C) Faringe. 
D) Intestino. 
 
Questão 19 
A emissão de pósitrons ocorre em radionuclídeos com 
excesso de: 
A) Prótons. 
B) Elétrons. 
C) Pósitrons. 
D) Nêutrons. 
 
Questão 20 
Para a mesma exposição a um feixe de raios X diagnóstico, 
a dose absorvida mais alta ocorrerá no: 
A) Pulmão. 
B) Tecido mole. 
C) Tecido ósseo. 
D) Tecido adiposo. 
 
Questão 21 
Em relação às áreas designadas como controladas, 
conforme CNEN NN 3.01, os titulares deverão, EXCETO: 
A) Indisponibilizar, nas entradas destas áreas, conforme apro-

priado, equipamento, vestimenta de proteção e instru-
mento de monitoração. 

B) Implementar as medidas de proteção ocupacional estabe-
lecidas no Plano de Proteção Radiológica, incluindo regras 
internas e procedimentos apropriados a estas áreas. 

C) Sinalizar a área com o símbolo internacional de radiação 
ionizante, bem como afixar instruções pertinentes nos 
pontos de acesso e em outros locais apropriados no 
interior destas áreas. 

D) Restringir o acesso por meio de procedimentos adminis-
trativos e por meio de barreiras físicas. O grau de restrição 
de acesso deve ser adequado à magnitude e à probabili-
dade de ocorrência das exposições esperadas. 

 
Questão 22 
De acordo com a Resolução CNEN NN 3.01, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A ação remediadora é a ação tomada durante uma inter-

venção em campos de radiação existentes, com o objetivo 
de reduzir doses. 

B) O fator de ponderação da radiação é o multiplicador da 
dose equivalente em um órgão ou tecido usado para fins 
de radioproteção. 

C) A dose equivalente é a grandeza expressa por Ht = Dt . 
Wr, onde Dt é a dose absorvida média no órgão ou tecido 
e Wr é o fator de ponderação da radiação. 

D) Área controlada é a área sujeita a regras especiais de 
proteção radiologia e segurança, com a finalidade de con-
trolar as exposições normais, prevenir a disseminação de 
contaminação radioativa e prevenir ou limitar a ampli-
tude das exposições potenciais. 

Questão 23 
A fração de células hipóxicas em tumores humanos foi esti-
mada em:  
A) 5 % 
B) (10-15) % 
C) (20-25) % 
D) (50) % 
 
Questão 24 
Sendo a meia-vida do 27Co60 de 5 anos, qual será a atividade 
de uma pastilha de 27Co60 utilizada em um aparelho de 
radioterapia com 10.000 Ci após 20 anos? 
A) 312,5 Ci 
B) 625 Ci 
C) 1250 Ci 
D) 2500 Ci 
 
Questão 25 
O coeficiente mássico de atenuação é semelhante para a mai-
oria dos materiais (exceto aqueles que contêm hidrogênio), 
quando: 
A) O efeito fotoelétrico predomina. 
B) A produção de pares predomina. 
C) Apenas interações Compton ocorrem. 
D) A desintegração fotonuclear predomina. 
 
Questão 26 
Quando há alteração de diferentes energias dos feixes de 
elétrons em um acelerador linear, também deve ser 
alterado: 
A) Cone aplicador. 
B) Câmara monitora. 
C) Espessura do alvo. 
D) Corrente de desviação do magneto de deflexão (bending 

magnet). 
 
Questão 27 
É correto afirmar que detectores de radiação ionizante tipo 
Geiger-Müller:  
A) Operaram pelo princípio da cintilação. 
B) São menos sensíveis que as câmaras de ionização. 
C) São usados para calibrar o feixe de um acelerador linear. 
D) São sensíveis suficientemente para detectar fótons ou 

partículas individuais. 
 
Questão 28 
Durante um tratamento ginecológico de braquiterapia de 
alta taxa de dose com Ir-192 ocorreu uma falha de segurança 
e um funcionário foi exposto. A taxa de dose a 1 m da fonte 
era 0,5 mSv/h. O indivíduo foi inadvertidamente exposto à 
25 cm de distância da fonte por 6 min. Considerando o caso 
hipotético, é correto afirmar que a dose equivalente rece-
bida deverá ser: 
A) 0,2 mSv 
B) 0,5 mSv 
C) 0,8 mSv 
D) 2,0 mSv 
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Questão 29 
O teste diário de constância da dose de referência para 
fótons e elétrons tem o nível de tolerância de: 
A) 2% 
B) 3%  
C) 4% 
D) 5% 
 
Questão 30 
Conforme CNEN NE 3.02, a supervisão médica deverá 
abranger os seguintes exames, EXCETO: 
A) Exame pós-ocupacional, imediatamente após o término 

da ocupação no emprego. 
B) Exame periódico, de acordo com a natureza da instalação 

e com as doses recebidas pelo trabalhador. 
C) Exames especiais, em trabalhadores que tenham recebido 

doses inferiores aos limites estabelecidos em normas da 
CNEN, ou sempre que o médico ou o supervisor de 
radioproteção julgar necessário. 

D) Exame pré-ocupacional para verificar se o trabalhador 
está em condições de saúde física e mental para iniciar a 
sua ocupação, incluindo uma análise do seu histórico 
médico e radiológico, contendo todas as informações 
sobre exposições anteriores. 

 
Questão 31 
Segundo a Resolução CNEN 130/12, deverá ser estabelecido 
um programa de garantia da qualidade aplicável às fontes 
de radiação e sistemas de planejamento de tratamento que 
garanta o atendimento dos requisitos específicos de prote-
ção radiológica e segurança. Diante do exposto, é correto 
afirmar que este programa: 
A) Deverá ser estabelecido e aplicado quando iniciar a opera-

ção do serviço de radioterapia. 
B) Deverá incluir testes mensais de verificação do fator de 

calibração para aceleradores lineares.  
C) Deverá contemplar a realização de auditorias externas e 

independentes dos parâmetros físicos de tratamento e 
processos com frequência máxima anual.  

D) Deverá incluir determinação da taxa de kerma no ar, para 
fontes seladas de braquiterapia de alta taxa de dose, 
antes do uso de uma nova fonte de radiação. 

 
Questão 32 
Conforme CNEN NE 5.01, NÃO corresponde adequadamente 
à informação que o expedidor deverá incluir na documenta-
ção de transporte: 
A) O nome ou o símbolo de cada radionuclídeo. 
B) A categoria do embalado, ou seja, I-BRANCA, II-AMARELA, 

III-AMARELA ou IV-VERMELHA. 
C) A descrição da forma física e química do material radioa-

tivo, ou a indicação de que se trata de material radioativo 
sob forma especial.  

D) A atividade máxima do conteúdo radioativo durante trans-
porte expressa em becquerel (Bq) ou curie (Ci), com o 
prefixo SI (Sistema Internacional de Unidades e Medidas) 
apropriado. 

Questão 33 
Conforme a Resolução CNEN 130/12, a construção de um 
Serviço de Radioterapia no local descrito na autorização 
para construção somente poderá ter início após a concessão 
de uma autorização para construção pela CNEN. Diante do 
exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) O Relatório Preliminar de Análise de Segurança deverá 

conter as condições de operação e parâmetros fornecidos 
pelo fabricante da fonte de radiação.  

B) A Autorização para Construção terá validade de dois 
anos, podendo ser renovada por igual período, mediante 
comprovação do cumprimento das condições para as 
quais a Autorização para Construção foi inicialmente 
concedida.  

C) O Relatório Preliminar de Análise de Segurança deverá con-
ter nome e qualificação do titular do Serviço de Radiotera-
pia, do responsável técnico pelo Serviço de Radioterapia, do 
supervisor de proteção radiológica em radioterapia, do es-
pecialista em física médica em radioterapia e dos indivíduos 
ocupacionalmente expostos. 

D) A Autorização para Construção será concedida com base 
na apresentação de um Relatório Preliminar de Análise 
de Segurança que deverá conter carga de trabalho média 
semanal da fonte de radiação e taxas de dose a 1 m da 
fonte, considerando todas as radiações emitidas, com 
tipo de radiação e energias, e todas as técnicas de 
tratamento utilizadas no serviço de radioterapia. 

 
Questão 34 
Considerando os instrumentos de medição dispostos na 
Resolução CNEN 130/12, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Cada sistema de medição de referência deve ser aferido, 

no mínimo, trimestralmente, com uma fonte-teste de 
propriedade do serviço de radioterapia com resposta 
variando, no máximo, entre ± 2%.  

B) Cada sistema de medição de referência deve ser calibrado 
a cada dois anos ou sempre que ocorrer conserto ou 
suspeita de funcionamento irregular, no intervalo de 
energia em que é utilizado, por um laboratório de 
metrologia acreditado pela Rede Brasileira de Calibração.  

C) O serviço de radioterapia deve dispor de simulador para 
dosimetria compatível com os feixes de radiação e 
técnicas de tratamento; alinhador de laser; e verificador 
de estabilidade e simetria do feixe compatível com os 
feixes de radiação e técnicas de tratamento, no caso de 
aceleradores lineares. 

D) O serviço de radioterapia deve dispor de dois sistemas de 
medição de referência que devem possuir, individual-
mente: câmara de ionização cilíndrica, aberta à atmos-
fera, à prova d’água e com volume nominal de 0,6 cm³; 
eletrômetro com mostrador digital de 4 dígitos, ou 1% de 
resolução na leitura de corrente ou carga elétrica, com 
fonte elétrica para polarização da câmara de ionização 
reversível, positiva e negativa, e tensão variável com 
razão maior ou igual a 2; e, cabo de conexão da câmara 
de ionização ao eletrômetro. 
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VAGA: FÍSICO NUCLEAR – TIPO 1 – BRANCA  

Questão 35 
Conforme CNEN NN 6.01, sobre a emissão e validade do 
registro, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O registro será fornecido para a área de atuação estabe-

lecida e terá a validade de quatro anos. 
B) O registro será fornecido aos candidatos que atenderem aos 

requisitos estabelecidos na seção requisitos específicos. 
C) É necessária a obtenção de um novo registro, para 

profissional que se transferir para exercer funções em 
outra área de atuação, diversa daquela de seu registro 
original. 

D) O registro será revalidado por igual período de tempo, 
desde que o profissional comprove ter exercido atividades 
em sua área de atuação durante, no mínimo, a metade do 
período de validade de seu registro.  

 
Questão 36 
São considerados deveres do supervisor de proteção 
radiológica, conforme CNEN NN 7.01, EXCETO: 
A) Manter-se atualizado sobre conceitos e tecnologias rela-

cionados à segurança nuclear ou radiológica, à proteção 
radiológica e aos regulamentos aplicáveis. 

B) Estabelecer, avaliar e manter atualizados e disponíveis 
para verificação os registros e indicadores referentes ao 
serviço de proteção radiológica da instalação. 

C) Atuar em situações de emergência nuclear ou radiológica, 
de acordo com o previsto no plano de emergência, inves-
tigando e implementando as ações corretivas e preventi-
vas aplicáveis.  

D) Comunicar, no prazo máximo de trinta dias, ao titular da 
instalação a ocorrência de irregularidades constatadas 
com fontes de radiação e as ações necessárias para garan-
tir a proteção radiológica da instalação ou do serviço, em 
cumprimento às normas da CNEN, bem como manter 
registro desta comunicação. 

 
Questão 37 
Conforme CNEN-NN 6.02 (Resolução CNEN 215/17): Licen-
ciamento de Instalações Radiativas, corresponde à classifi-
cação das instalações radiativas que utilizam fontes seladas 
em equipamentos para fins de radioterapia, nas modalida-
des de teleterapia e braquiterapia com altas taxas de dose, 
EXCETO: 
A) GRUPO 1. 
B) GRUPO 3. 
C) GRUPO 2 - SUBGRUPO 2A. 
D) GRUPO 2 - SUBGRUPO 2B. 
 
Questão 38  
Em relação à radiossensibilidade das células no ciclo 
mitótico em condições de hipóxia, são tão radiossensíveis 
quanto às células: 
A) Na fase G1. 
B) Na fase S inicial. 
C) Na fase S tardia. 
D) Mitóticas que estão oxigenadas. 
 

Questão 39 
Considerando as responsabilidades em serviços de radiote-
rapia, segundo a Resolução CNEN 130/12, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) O especialista em física médica de radioterapia deve condu-

zir programa de controle da qualidade dos instrumentos de 
medição, fontes de radiação, sistemas de planejamento e 
acessórios de radioterapia.  

B) Os indivíduos ocupacionalmente expostos devem conhe-
cer e aplicar as regras de segurança e proteção radiológica 
em conformidade com a legislação vigente e as instruções 
do supervisor de proteção radiológica. 

C) O responsável técnico por um serviço de radioterapia 
deve garantir que, no serviço de radioterapia, existam 
instrumentos de medição e dispositivos de controle da 
qualidade das fontes de radiação utilizadas. 

D) O supervisor de proteção radiológica deve elaborar e su-
pervisionar os programas de treinamento anual em prote-
ção radiológica dos indivíduos ocupacionalmente expostos 
do serviço de radioterapia, bem como informar todos os 
profissionais da instalação sobre os riscos inerentes ao uso 
da radiação ionizante.  

 
Questão 40 
Correspondem corretamente aos princípios básicos da 
proteção radiológica: 
A) Distância, blindagem e tempo. 
B) Justificação, otimização e limitação de dose. 
C) Distância, blindagem e monitoração individual. 
D) Justificação, otimização e monitoração individual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


