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01| 
Alguns pacientes portadores de neoplasia de Sistema Nervoso Central (SNC) necessitam 
de tratamento de crânio e neuroeixo, um tipo de programação que requer a confecção de 
um berço próprio para adequado posicionamento desses pacientes, que deve ser em: 

a) frog leg 

b) decúbito lateral  

c) decúbito dorsal 

d) decúbito ventral 

02| 
Em paciente com neoplasia de cérvix uterina a ser tratada com radioterapia exclusiva por 
técnica de par oposto em S.A.D. em um acelerador linear de 8 MV, o D.A.P. é de 16 cm. 
Após o seu perfeito posicionamento, a D.F.S. a ser lida no centro do campo de tratamento 
será, em cm, igual a: 

a) 70 

b) 72 

c) 90 

d) 92 

03| 
Dentre as diversas estruturas de um acelerador linear, existe uma que está anteposta ao 
feixe de radiação, de modo a atenuá-lo e formatar o campo de tratamento em 
quadriláteros que é denominada: 

a) gantry 

b) cabeçote 

c) colimador 

d) multileaf (MLC) 

04| 
São produtos do decaimento do Cobalto 60: 

a) uma partícula b e dois raios g 

b) duas partículas a e um raio g 

c) duas partículas b e dois raios g 

d) uma partícula a e uma partícula b 
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05| 
Máscaras termoplásticas são frequentemente utilizadas para posicionamento de 
pacientes no caso de tratamentos de tumores de cabeça e pescoço e de SNC com 
diversas vantagens e algumas desvantagens.  

Dentre as principais desvantagens desse acessório temos: 

a) maior mobilização do paciente  

b) aumento da toxicidade cutânea 

c) dificuldade de reprodutibilidade diária 

d) estigma da pintura da pele do paciente 

06| 
A primeira radiografia humana feita na Alemanha, em dezembro de 1895, foi realizada 
por: 

a) Pierre Curie  

b) Henry Becquerel 

c) Marie Skolodowska Curie 

d) Wilhelm Conrad Röentgen 

07| 
Alguns aceleradores lineares de última geração apresentam a facilidade de ter portal film 
(check film digital), que pode ser visto no próprio aparelho. O portal film apresenta uma 
desvantagem significativa em relação ao check film radiográfico convencional, que é: 

a) o alto custo 

b) a imagem em tempo real  

c) a necessidade de revelação  

d) a piora da qualidade da imagem 

08| 
O adequado posicionamento do paciente pode influenciar na qualidade de um tratamento, 
sendo fundamental na reprodutibilidade diária. Usando flexão cervical máxima, obteremos 
um melhor posicionamento do paciente para tratamento dos tumores de: 

a) cavum  

b) laringe 

c) hipófise 

d) parótida 
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09| 
Energias de elétrons, devido ao seu poder limitado de penetração, são utilizadas em geral 
para o tratamento de lesões superficiais. Assim, a única entidade não adequadamente 
abordada com elétrons é: 

a) o tumor de pele  

b) o tumor de mama  

c) a micose fungoide 

d) o linfoma mediastinal 

10| 
Para a correlação dos níveis vertebrais, muitas vezes são utilizados marcos anatômicos, 
como a cicatriz umbilical. A vértebra que corresponde à altura do processo xifoide é a: 

a) D5 

b) D9 

c) L1 

d) L4 

11| 
Para o planejamento do tratamento de radioterapia, noções de anatomia topográfica são 
muito importantes. A vértebra que está localizada abaixo da cartilagem cricoide que serve 
como referência ao ponto mais alto do ducto torácico é a: 

a) T1 

b) C2 

c) C6 

d) T3 

12| 
A correlação de estruturas através de anatomia topográfica é fundamental para 
realizações de programações de urgências sem simulador. Para irradiar a coluna torácica 
baixa, ao nível da décima vértebra torácica, a estrutura anatômica mais útil para a 
localização topográfica desta vértebra é: 

a) a sínfese púbica  

b) a fúrcula esternal  

c) o apêndice xifoide  

d) a cicatriz umbilical 
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13| 
As medidas abaixo relacionadas asseguram melhor resultado com a utilização de 
programação baseada em anatomia topográfica, exceto a seguinte: 

a) check film  

b) rotação do paciente  

c) conhecimento de acessórios 

d) mensuração e definição de contornos  

14| 
Para a transformação radioativa do isótopo 59 do Cobalto, é necessário absorver um 

nêutron. A equação que define essa transformação é: 
59

0 27
b c

aCo N Co+ =  

Os valores de a, b e c, nessa equação, são, respectivamente: 

a) 21, 1, 60  

b) 27, 0, 59 

c) 59, 0, 60 

d) 59, 1, 59 

15| 
Uma fonte de Co-60 é fabricada com atividade radioativa de 8060Ci. A sua atividade 10,5 
anos depois seria, em Ci, de aproximadamente: 

a) 1007,5 

b) 2015,0 

c) 3020,0 

d) 4030,0 

16| 
Um dos produtos de decaimento do rádio é o radônio. Para tal decaimento, é emitida uma 
partícula alfa, definida pela seguinte equação simplificada: 226Ra ___ wαx =  yRn 

Os valores de w, x e y, nessa equação, são, respectivamente: 

a) 2, 4, 222  

b) 2, 4, 224 

c) 4, 2, 224 

d) 4, 2, 222  

 

 



______________________________ 

__________________ 
Radioterapia 

5 

Concurso Público

 

17| 
A energia média dos fótons gama gerados por uma fonte de Co-60 é de 1,25 MeV. 
Considerando-se que essa fonte tem uma atividade radioativa de 5000 Ci, a energia 
média dos seus fótons após uma meia vida seria de: 

a) 1250 Ci  
b) 2500 Ci 
c) 1,25 MeV   
d) 0,625 MeV 

18| 
Na comparação entre a programação em radioterapia bidimensional (2D) e tridimensional 
(3D), temos como principal vantagem para a 3D: 

a) maior simplicidade pelo menor número de etapas a serem realizadas  
b) maior precisão na determinação de contornos e estruturas do paciente 
c) agilidade no processo de simulação, tornando o início de tratamento mais precoce  
d) facilidade de localização pelo uso de referências ósseas na identificação do volume 
alvo  

19| 
O advento da simulação de tratamento tridimensional sedimentou na prática o uso de 
conceitos teóricos como Volume Tumoral Clínico (C.T.V.), que consiste de: 

a) P.T.V. com toda a área irradiada envolvida  
b) G.T.V. com margens para erro de posicionamento 
c) P.T.V. com margens para toda e qualquer doença microscópica 
d) G.T.V. com margens para toda e qualquer doença microscópica 

20| 
Em termos de radiobiologia, sem considerar os tecidos sadios ao redor dos tumores, o 
fracionamento pode ser prejudicial para a morte celular das células tumorais devido ao 
seguinte fator: 

a) reparo ao dano subletal 
b) redistribuição no ciclo celular 
c) reoxigenação das células hipóxicas 
d) repopulação a partir de clones resistentes 

21| 
“Molécula alvo das radiações ionizantes nos tecidos biológicos de modo a produzir morte 
celular” é a definição de: 

a) proteína de membrana  
b) ácido graxo insaturado 
c) ácido ribonucleico (R.N.A.) 
d) ácido desoxi ribonucleico (D.N.A.) 



______________________________ 

__________________ 
Radioterapia 

6 

Concurso Público

 

22| 
O conceito radiobiológico de radiossensibilidade é definido como o grau e a velocidade de 
resposta dos tecidos à irradiação. Logo, são tumores radiossensíveis: 

a) linfoma e seminoma 
b) melanoma e linfoma   
c) osteossarcoma e melanoma 
d) seminoma e osteossarcoma 

23| 
Os efeitos que a radiação causa quando interage com o corpo humano podem ser 
classificados como determinísticos ou estocásticos. A característica que está relacionada 
ao efeito estocástico é a seguinte:  

a) se um tecido vital for atingido pode levar à morte  
b) o dano quando de ordem funcional, pode ser reversível 
c) o dano celular aumenta com a dose, a partir de um limiar  
d) a probabilidade do dano ocorrer aumenta com a dose sem limiar 

24| 
Em um tratamento radioterápico, a dose total deve ser fracionada com base em conceitos 
fundamentais de radiobiologia: os 5 “R”. O conceito relacionado às fases do ciclo celular é 
o de: 

a) reparo 
b) repopulação 
c) redistribuição 
d) reoxigenação 

25| 
A fonte radioativa de maior meia-vida é utilizada pelo seguinte equipamento:  

a) acelerador linear 
b) bomba de cobalto  
c) raios X de ortovoltagem   
d) aparelho de HDR (alta taxa de dose) 

26| 
Os acessórios de imobilização são fundamentais para o posicionamento e imobilização 
dos pacientes. No planejamento do tratamento de tumores de mama, o acessório mais útil 
é o: 

a) breastboard 
b) alpha cradle  
c) suporte cervical 
d) retrator de ombros 
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27| 
O material maleável para alterar a distribuição da dose da energia de elétrons usado na 
radioterapia é o: 

a) filtro 
b) bólus 
c) molde 
d) suporte 

28| 
A radioterapia, quando realizada com o objetivo principal de alívio sintomático, como nos 
casos das metástases ósseas, é classificada como: 

a) curativa 
b) paliativa  
c) profilática 
d) adjuvante 

29| 
Para que os tratamentos realizados em um Serviço de Radioterapia possam ser 
comparados, devem-se aplicar parâmetros uniformes entre as instituições.  

Para descrever um tratamento com radiações ionizantes, são necessários, no mínimo, 
três parâmetros, que são:  

a) dose de radiação, acessórios e filtro  
b) filtro, energia transferida e técnica utilizada  
c) acessórios, volume tratado e energia transferida  
d) volume tratado, dose de radiação e técnica utilizada 

30| 
A radiação do espectro eletromagnético que é considerada o principal fator de risco para 
o desenvolvimento de câncer de pele não melanocítico é: 

a) gama  
b) alpha 
c) ultravioleta 
d) infravermelha 

31| 
A habilidade de um fóton de raios X remover um elétron do átomo é denominada: 

a) ionização 
b) absorção 
c) excitação  
d) atenuação 

 



______________________________ 

__________________ 
Radioterapia 

8 

Concurso Público

 

32| 
As radiações classificadas como diretamente ionizantes são constituídas por: 

a) raios X 
b) elétrons 
c) nêutrons 
d) raios gama 

33| 
Os raios X são radiações do tipo: 

a) elásticas 
b) mecânicas 
c) particuladas 
d) eletromagnéticas 

34| 
As radiações que têm maior penetração são constituídas por: 

a) partículas alfa 
b) raios X de 100 KeV  
c) raios gama de 1,25 MeV 
d) elétrons com energia de 4 MeV 

35| 
A grandeza utilizada em radioproteção definida como a dose média absorvida no tecido 
multiplicada pelo fator de peso da radiação é a dose: 

a) efetiva 
b) absorvida 
c) equivalente 
d) ocupacional 

36| 
A oficina para confecção de moldes e acessórios é essencial para a garantia de qualidade 
do tratamento radioterápico. O material utilizado para simular tecido biológico é:  

a) parafina 
b) chumbo  
c) isopor  
d) gesso 

37| 
A intensidade da radiação de uma fonte puntiforme de 99mTc é de 9mR/h, a 3 m da fonte. 
Se a distância for aumentada para 9 m, a nova intensidade de radiação, em mR/h, é de: 

a) 0,5  
b) 1,0  
c) 2,0  
d) 3,0  
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38| 
O princípio da Otimização As Low As Reasonably Achievable (ALARA) estabelece que: 

a) os limites de doses de radiação individuais objetivam prevenir o detrimento individual 
b) as doses de radiação devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, 
considerando os fatores econômicos e sociais 
c) as práticas que envolvem exposição à radiação só devem ser adotadas se produzirem 
algum benefício diagnóstico para o paciente 
d) as doses baixas de radiação podem trazer um benefício para o indivíduo, pois o 
organismo se adapta, deixando-o mais resistente aos efeitos 

39| 
O efeito indireto da interação da radiação eletromagnética com a matéria que predomina 
em radioterapia, em específico, em teleterapia de megavoltagem, é denominado: 

a) produção de pares 
b) fotoelétrico  
c) Compton  
d) Rayleigh 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 40 a 46 sobre Braquiterapia. 

A braquiterapia consiste na colocação de fontes radioativas seladas a uma pequena 
distância do tecido alvo para a realização de tratamentos. O procedimento pode ser 
realizado de forma endoluminal, intracavitária, intersticial ou de contato, utilizando 
diversos regimes de tratamento, como alta, média ou baixa taxa de dose e ainda 
implantes de caráter definitivo ou temporário. 

40| 
O órgão de indicação de braquiterapia intracavitária é: 

a) o pulmão 
b) a próstata 
c) o esôfago  
d) o colo de útero 

41| 
O isótopo mais frequentemente utilizado em inserções (tratamento não permanente) é o: 

a) iodo 125  
b) irídio 192 
c) césio 137  
d) cobalto 60 
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42| 
O que caracteriza a alta taxa de dose é a liberação, em cGy por minuto, realizada no 
intervalo de: 

a) 20 a 100 
b) 100 a 200 
c) 200 a 400  
d) 400 a 2000 

43| 
O radioisótopo mais frequentemente utilizado no implante permanente é o: 

a) iodo 125  
b) irídio 192 
c) césio 137 
d) cobalto 60   

44| 
Alguns fatores devem ser considerados quando se trata de radioproteção, dentre eles 
estão os seguintes: 

a) tempo e distância 
b) dose absorvida e fracionamento 
c) taxa de dose e energia transferida 
d) fator de qualidade e distribuição de dose 

45| 
Uma fonte de Ir-192 gera uma taxa de dose de 63 cGy/min, a 1 m da fonte. Em cGy/min, 
a taxa de dose a 3 m da fonte seria de: 

a) 3,0 
b) 7,0  
c) 10,5 
d) 21,0 

46| 
Desde os primeiros sucessos terapêuticos alcançados pela braquiterapia em tumores de 
pele, na Rússia, em 1904, esta modalidade tem diversas indicações clínicas no seguinte 
tipo de tratamento: 

a) adjuvante de neoplasias de cólon  
b) exclusivo nas neoplasias de próstata 
c) complementar nas neoplasias de pulmão 
d) exclusivo nas neoplasias de cérvix uterina 
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47| 
No tratamento em uma paciente com câncer de mama direita, utilizando o breast-board, 
não é necessário registrar na ficha o seguinte parâmetro: 

a) angulação do braço  
b) angulação da rampa  
c) abertura do colimador 
d) posicionamento da cabeça 

48| 
Os avanços tecnológicos obtidos pela radioterapia nas últimas décadas levaram à criação 
de um colimador denominado de múltiplas folhas (M.L.C. – Multi Leaf Colimator), que 
consiste de: 

a) blocos que permitem o uso de filtros atenuadores de penumbra 
b) blocos para proteção de áreas críticas que não se deseja irradiar  
c) lâminas finas ajustáveis constituídas apenas em um lado do colimador 
d) lâminas finas ajustáveis constituídas por pares opostos que deslizam entre si 

49| 
O uso de radioterapia conformacional levou o técnico em radioterapia a se familiarizar 
com o M.L.C., que apresenta vantagens e desvantagens em relação ao bloco próprio de 
proteção, feito com alloy ou cerrobend. Dentre as vantagens podemos citar: 

a) transmissão menor de radiação que o M.L.C. 

b) possibilidade de uso associado aos filtros físicos  

c) possibilidade de aumentar o faturamento do serviço  

d) redução do trabalho do técnico e do tempo de tratamento  

50| 
No planejamento do tratamento com radioterapia, o posicionamento do paciente se torna 
crucial quando estruturas sensíveis estão perto do volume de tratamento. Todos os 
órgãos apresentam limiar de tolerância e quanto menor o limiar maior a necessidade de 
cuidados.  

O órgão que possui o menor limiar de tolerância à radiação é:  

a) medula 

b) pulmão  

c) testículo  

d) cristalino 

 


