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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.
Médicos estrangeirosJoão Medeiros Filho*
Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação demédicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamosnos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tãorelevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o quenos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos.Temos 197 escolas,perdendo apenas para a Índia(1,2 bilhão dehab.), superando a China( 1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidosque detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades. Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos,mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza.Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 esculápios no Brasile 500 a 600,em nosso meio.Como se não bastasse, a PresidenteDilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais4500 vagas anuais para medicina.Será que precisamos trazer profissionais do exterior?E como seriaa revalidação de diploma desses profissionais, via decreto?Faltammédicos em nosso meio? . Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal demédicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESPevidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nosremete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo doCanadá e dos Estados Unidos.Temos, sim, má distribuição dosprofissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais,por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico.Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 esculápios, arelação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, maisde 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido adiversos fatores, entre os quais,a falta de condições adequadasde trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista ea baixa remuneração. Não é importando médicos que vamoscorrigir tal distorção.Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dosdiplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicadoanualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificaçãoprofissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, emdefesa da população menos favorecida, para que não incorramosno erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria,para o pobre. *presidente do CRM-PB
1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeirosporque temos médicos em quantidade suficiente paraatender a toda a população, bem distribuídos pelo territórionacional.II. O autor considera que são necessárias políticas queestimulem a interiorização dos médicos.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil éequivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá eEstados Unidos.II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente emcriar mais vagas em universidades para a medicina.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere as afirmações abaixo.I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamosos adjetivos xenofóbico e consensual.II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado estácorretamente substituído pelo pronome.Não cultivamos a xenofobia.a) Não cultivamos-a.b) Não lhe cultivamos.c) Não a cultivamos.d) Não cultivamo-na.
5) Considere as orações abaixo.I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa estásatisfeita.II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.O prazo foi _______________ e a inscrição será de 16 _____20 de outubro.a) extendido – ab) extendido – àc) estendido – àd) estendido – a
7) Considere o período e as afirmações abaixo.O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou queainda é necessário algumas precauções.I. Há um problema de concordância.II. A vírgula está empregada de forma incorreta.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.Se você __________ amanhã, __________ realizar o exame.a) vim – poderáb) vier – poderác) viesse – poded) vir – pode
Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da músicaabaixo.
Linha Tênue
Maria Gadu
Todo lugar que chego, você não ficaTudo o que eu te peço, você não dáSe dou opinião, você implicaToda vez que ligo você não estáPor que fazer questão deste jogo duro?De me mostrar o muro a nos dividir?Seu coração de fato está escuroOu por de trás do muroTem mais coisa aí?
Toda vez que passo você não notaEu conto uma lorota você nem riMe faço fina flor vem e desbotaMe boto numa fria não socorreEu cavo um elogio isso nem te ocorreA indiferença escorre fria a me ferirSerá porque você não me suporta?Ou dentro desta portaTem mais coisa aí
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bemEntre o amor e o ódio a linha é tênue também
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9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagemque predomina nos versos abaixo.
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também
a) Ironia
b) Eufemismo
c) Antítese
d) Metonímia

10) Considere as afirmações abaixo.
I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciadospor próclise, o que contraria a norma culta.
II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem sedirige o eu-lírico da música.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos,foram, entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinteresultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram oproduto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total deentrevistados que preferiram somente um dos produtosfoi de:

a) 150
b) 125
c) 35
d) 85

12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacoucerta quantia para pagar uma dívida cujo valor correspondea 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restoucomprou um produto numa loja, restando-lhe aindaR$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:
a) Um valor maior que R$ 2.700,00
b) Um valor menor que R$ 2.400,00
c) R$ 2.600,00
d) Um valor entre R$ 2.400,00 e R$ 2.600,00

13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numasequencia lógica, então o próximo número dessasequencia deve ser:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e ovalor lógico de uma proposição qé falsa, podemos afirmarque:
a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
b) p condicional q é verdadeira.
c) p bicondicional q é falsa.
d) A disjunção entre as duas é falsa.

15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode- seafirmar que a disjunção entre duas proposições compostas(p v q) é equivalente a:
a) ~p v ~q
b) ~p v q
c) p ^ ~q
d) ~p ^ ~q

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresapública denominada Empresa Brasileira de ServiçosHospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício nainstituição federal de ensino ou instituição congênere queexerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERHnão poderão ser a ela cedidos para a realização de atividadesde assistência à saúde e atividades administrativas.b) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesascom o atendimento de consumidores e respectivosdependentes de planos privados de assistência à saúde,observados os valores de referência estabelecidos pelaAgência Nacional de Saúde Suplementar.c) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para odesenvolvimento de atividades inerentes ao seu objetosocial.d) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob apropriedade da União.
17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo acerca das competências daEBSERH e a seguir assinale a alternativa correta:I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestarserviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial ede apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbitodo SUS.II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outrasinstituições congêneres serviços de apoio ao ensino, àpesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e àformação de pessoas no campo da saúde pública, medianteas condições que forem fixadas em seu estatuto social.III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa deinstituições federais de ensino superior e de outrasinstituições congêneres, cuja vinculação com o campo dasaúde pública ou com outros aspectos da sua atividadetorne necessária essa cooperação, em especial naimplementação das residências médicas, multiprofissionale em área profissional da saúde, nas especialidades eregiões estratégicas para o SUS.a) Apenas III é correto.b) Apenas I e III são corretosc) Apenas II é correto.d) I, II e III são corretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:a) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.b) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estadoda Saúde.c) As atividades de prestação de serviços de assistência àsaúde da EBSERH estarão inseridas integral eexclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUSd) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com entidadesnacionais e internacionais constituem também recursosda empresa.
19) Sobre a composição do Conselho de Administração daEBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro deEstado da Saúde.b) Um representante dos empregados e respectivo suplentefarão parte do Conselho.c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estadodo Planejamento, Orçamento e Gestão.
20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, proporlinhas de ação, programas, projetos, formas de atuaçãoe outras medidas, orientando para que a EBSERH atinjaos objetivos para os quais foi criada, é atribuição:a) Do Conselho Consultivo da EBSERH.b) Do Conselho de Administração da EBSERH.c) Da Diretoria Executiva da EBSERH.d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional deSaúde.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobreNascidos Vivos é:

a) Certidão de Nascimento.
b) Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
c) Notificação de parto.
d) Declaração de Nascido Vivo.

22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes doSistema Único de Saúde:
a) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
b) Utilização da estratificação de risco como estratégia paraa Atenção de Urgência e Emergência.
c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços desaúde.
d) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,materiais e humanos da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios, na prestação de serviços deassistência à saúde da população.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional daSaúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,assinale a alternativa incorreta:
a) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertasao público e deverão acontecer em espaços e horáriosque possibilitem a participação da sociedade.
b) É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberarsobre contratos, consórcios e convênios, conforme asdiretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, doDistrito Federal e Municipais.
c) Acompanhar e controlar a atuação do setor privadocredenciado mediante contrato ou convênio na área desaúde não é competência do Conselho de Saúde.
d) É competência do Conselho de Saúde fiscalizar eacompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviçosde saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãosde controle interno e externo, conforme legislação vigente.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junhode 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articuladosem níveis de complexidade crescente, com a finalidadede garantir a integralidade da assistência à saúde é adefinição de:
a) Rede de Atenção à Saúde.
b) Região de Saúde.
c) Universalidade.
d) Regionalização.

25) Segundo artigo 199 da Constituição da RepúblicaFederativa do Brasil, a assistência à saúde é livre àiniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguirassinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de formacomplementar do sistema único de saúde, segundodiretrizes deste, mediante contrato de direito público ouconvênio, tendo preferência as entidades filantrópicas eas sem fins lucrativos.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxíliosou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas oucapitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvonos casos previstos em lei.
a) I,II e III são corretos.
b) Apenas I e II são corretos.
c) Apenas III é correto.
d) Apenas I é correto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A Portaria Federal nº 453, de 1º de Junho de 1998aprovou:

a) O Regulamento Técnico que estabeleceu as diretrizesbásicas de proteção radiológica em radiodiagnósticomédico e odontológico, dispondo sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional entre outrasprovidências.
b) O Regulamento de Biotecnologia que estabeleceu asdiretrizes específicas de proteção radiológica emradiodiagnóstico médico e odontológico, dispondo sobreo uso dos raios-x e ressonância nuclear magnéticadiagnóstica em todo território nacional entre outrasprovidências.
c) O Regulamento Técnico que estabeleceu as diretrizesavançadas de proteção radiológica em radiodiagnósticomédico e veterinário, dispondo sobre o uso dos raios-xdiagnósticos e medicina nuclear em todo território nacionalentre outras providências.
d) O Regulamento Técnico que estabeleceu as diretrizesbásicas de proteção radiológica específicas emradiodiagnóstico odontológico, dispondo sobre o uso dosraios-x terapêuticos em todo território nacional entreoutras providências.

27) Os princípios básicos do sistema de proteçãoradiológicos contidos na Portaria Federal nº 453, de 1ºde Junho de 1998 são:
a) Os limites de doses individuais que são valores de doseefetiva ou de dose equivalente, estabelecidos paraexposição ocupacional e exposição do público,decorrentes de práticas controladas, cujas magnitudesnão devem ser excedidas.
b) Todas as exposições médicas que devem ser justificadasindividualmente, tendo em conta os objetivos específicosda exposição e as características do indivíduo envolvido.
c) Justificação da prática e das exposições médicasindividuais, otimização da proteção radiológica, limitaçãode doses individuais e prevenção de acidentes.
d) Aqueles cuja nenhuma instalação pode ser construída,modificada, operada ou desativada, nenhum equipamentode radiodiagnóstico pode ser vendido, operado,transferido de local, modificado e nenhuma prática comraios-x diagnósticos pode ser executada sem que estejamde acordo com os requisitos estabelecidos na Portaria.

28) Para cada setor de radiologia diagnóstica ouintervencionista desenvolvida no estabelecimento,haverá a necessidade de designar um ResponsávelTécnico (RT), o qual deverá possuir:
a) Título de Cirurgião Dentista com especialização emradioproteção e gestão de serviços radiológicos, comcertificação por órgão oficial reconhecido pelo CNEN,além de aprovação junto ao CRM de sua Região.
b) Formação em Técnico em Radiologia, com especializaçãoem radioproteção e gestão de serviços radiológicos, comcertificação por órgão oficial reconhecido pelo CNEN.
c) Formação em Técnico ou Tecnólogo em RadiologiaHumana ou Veterinária com especialização emradioproteção e gestão de serviços radiológicos, comcertificação por órgão oficial reconhecido pelo CNEN.
d) Formação em medicina, ou odontologia, no caso deradiologia odontológica e Certificação de qualificaçãopara a prática, emitida por órgão de reconhecidacompetência ou colegiados profissionais, cujo sistemade certificação avalie também o conhecimento necessárioem física de radiodiagnóstico, incluindo proteçãoradiológica, e esteja homologado no Ministério da Saúdepara tal fim.
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29) Na realização de exames para diagnóstico na modalidadede Medicina Nuclear, utiliza-se o elemento radioativo oqual será injetado no paciente. O elemento radioativotem um tempo para decair, ou seja, desintegrar-seconsiderando sua meia-vida, que é:a) O tempo necessário para iniciar a atividade de umelemento radioativo.b) O tempo necessário para a atividade de um elementoradioativo ser reduzida à metade da atividade inicial.c) O tempo necessário para a atividade de um elementoradioativo ser ampliada ao dobro da atividade inicial.d) O tempo mínimo que o paciente submetido ao examepode tolerar na injeção do radiofármaco.
30) A quantidade de energia dissipada por unidade decomprimento da trajetória a qual pode ser expressa emKeV/mm, é definida como:a) Miliamperagem por segundo.b) Diferença de potencial.c) Transferência linear de energia.d) Raios nucleares magnéticos.
31) No processamento automático de filmes, a sequênciacorreta da passagem das películas já expostas naprocessadora será:a) Fixação, Revelação, Lavagem (água) e secagem.b) Revelação, lavagem (água), fixação e secagem.c) Lavagem (água), fixação, revelação e secagem.d) Revelação, fixação, lavagem (água) e secagem.
32) Quando da realização de exames de tomografiacomputadorizada, se faz necessária a utilização deprotocolos, sendo que para o exame de abdome total,delimita a seguinte região:a) Início e final dos cortes: T3 à sínfise púbica.b) Início e final dos cortes: Diafragma à sínfise púbica.c) Início e final dos cortes: Diafragma à crista ilíaca.d) Início e final dos cortes: Diafragma à L5.
33) Na realização de exames de Ressonância Magnética,para a codificação do sinal, de forma a obter a imagem,são necessárias três etapas, que são:a) Seleção de corte, codificação de fase e codificação defrequência, sendo que cada etapa representa oacionamento de gradientes em uma dada direção.b) Análise do paciente, Aplicação das técnicas deRessonância Magnética e a Realização dos exames semartefatos.c) Injeção de contraste no paciente, realização de gradientesdo campo magnético e seleção de sequência de pulso.d) Análise do paciente, verificação do tempo de repetiçãoe aplicação da descrição da sequência de pulsoecoplanar.
34) Considerando a preocupação dos serviços de saúde,que realizam procedimentos com fontes passíveis decontaminação da radiação com o meio ambiente, comono caso dos serviços de Radioterapia e Medicina Nuclear,é correto afirmar que:

a) Quando solicitado por autoridade pública local, nocaso a vigilância sanitária, deverá o serviço de saúdetomar o devido cuidado com o descarte dos rejeitosradioativos, já que podem ser nocivos à saúde deoutros pacientes.
b) Quanto ao descarte dos rejeitos radioativos, não há anecessidade de cuidados especiais para a sua liberação,desde que descartados em local dentro da instituição desaúde em que o serviço funciona.
c) Os rejeitos radioativos sólidos, líquidos ou gasosos podemser classificados, quanto à atividade, em rejeitos de baixa,média e alta atividade.
d) No caso do Brasil, ainda está em fase de elaboração denormas específicas que definirão como ocorrerão osrejeitos dos materiais radioativos, considerando umamaior preocupação com os pacientes e profissionaisenvolvidos.

35) Nas últimas décadas, a ferramenta que melhorou osmeios de diagnóstico por imagem, a diminuição dematérias, além da redução de utilização de produtosquímicos que agridem o meio ambiente, foi a utilizaçãoda informática, através de equipamentos e programasque permitem aos profissionais da radiologia melhoraro processo de trabalho e aos médicos radiologistas,uma melhor qualidade para a avaliação das imagens emmonitores de telas de LCD e LED, com boas resoluções.Existe um programa que foi criado com a finalidade dese padronizar as imagens diagnósticas comoTomografias Computadorizadas, RessonânciasMagnéticas, Radiografias, Ultrassonografias, entreoutras,  o qual é chamado de:
a) PACS (sistema de transmissão e arquivamento deimagens médicas).
b) DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine).
c) HIS (Sistema de Informação Hospitalar).
d) RIS (Radiology Information System).

36) O responsável pelo armazenamento e distribuiçãoeletrônica das imagens digitais, que se integra com asmodalidades geradoras de imagens digitais, como oRIS e o HIS, proporcionando o tráfego de imagensassociado às informações é conhecido como:
a) Sistema Funcional de Preparação de Imagens.
b) Sistema DICOM.
c) Sistema Digital de Raios-x.
d) Sistema PACS.

37) O campo de aplicação da Portaria Federal nº 453, de 1de Junho de 1998 deve ser adotado em todo o territórionacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direitoprivado e público, envolvidas:
a) Exclusivamente na prestação de serviços que implicamna utilização raios-x diagnósticos para fins médicos eodontológicos.
b) Especificamente na produção e comercialização deequipamentos de raios-x diagnósticos, componentes eacessórios.
c) Na produção e comercialização de equipamentos deraios-x diagnósticos, componentes e acessórios, aprestação de serviços que implicam na utilização raios-x diagnósticos para fins médicos e odontológicos e autilização dos raios-x diagnósticos nas atividades depesquisa biomédica e de ensino.
d) Na radioproteção, excetuando a utilização dos raios-xdiagnósticos nas atividades de pesquisa biomédica e deensino.

38) Conforme a Portaria Federal nº 453, de 1 de Junho de1998 nenhum serviço de radiodiagnóstico podefuncionar sem estar devidamente licenciado pelaautoridade sanitária local. O licenciamento de um serviçode radiodiagnóstico segue o seguinte processo:
a) Autorização do CONTER e da autoridade de períciajudiciária da localidade, junto com a Vigilância Sanitária.
b) Aprovação, sob os aspectos de proteção radiológica, doprojeto básico de construção das instalações e a emissãodo alvará de funcionamento.
c) Regulamentação pela autoridade de Vigilância Sanitárialocal e expedição de alvará de funcionamento pelaprefeitura municipal da localidade.
d) Detalhamento da atividade a ser desenvolvida pelo serviçoe projeto aprovado pela Vigilância Sanitária comautorização da autoridade da Polícia Civil local.
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39) Sempre haverá a necessidade de um novo relatório delevantamento radiométrico:
a) Quando houver necessidade de visita dos fiscais doConselho Regional de Técnicos/Tecnólogos emRadiologia, com prévio aviso de 30 dias.
b) Quando a autoridade da Vigilância Sanitária determinare estiver vencido o alvará de funcionamento emitido pelaPrefeitura Municipal.
c) Quando for constatada a ampliação do serviço dequalquer natureza, independente de trabalhar comradiação ionizante ou fontes radioativas.
d) Após a realização das modificações autorizadas, quandoocorrer mudança na carga de trabalho semanal ou nacaracterística ou ocupação das áreas circunvizinhas,quando decorrer 4 anos desde a realização do últimolevantamento.

40) A elaboração e atualização do memorial descritivo deproteção radiológica; a verificação das instalações deacordo com todos os requisitos da Portaria Federal nº453, de 1 de Junho de 1998 e a certificação da segurançadas instalações durante o planejamento, construçãoe/ou modificação, são atribuições:
a) Do Supervisor de Radioproteção.
b) Do Responsável Técnico.
c) Do Técnico ou Tecnólogo em Radiologia do serviço queestiver no plantão quando ocorrer fiscalização.
d) Do auxiliar de Radiologia e do Técnico em Radiologiaresponsável pelo serviço.

41) Considerando os efeitos biológicos das radiaçõesionizantes, é correto afirmar:
a) A absorção de radiações ionizantes pela matéria é umfenômeno atômico e não molecular.
b) A energia de uma radiação nunca poderá ser transferidapara o DNA modificando sua estrutura, o que caracterizao efeito indireto.
c) Efeitos indiretos ocorrem em situações em que a energiaé transferida para uma molécula intermediária capaz dealterar o DNA.
d) As radiações ionizantes de natureza corpuscular maisutilizadas são os raios-X (originado nas camadaseletrônicas) e os raios-Y (originados no núcleo atômico).

42) Considerando a operação dos equipamentos emradiologia, os equipamentos que, pela própriaclassificação, são aqueles que não podem ser retiradosdo local onde foram instalados para a realização dosexames, são chamados de:
a) Portáteis.
b) Móveis.
c) Fixos.
d) Arcos Cirúrgicos com sistema DR (Radiologia Digital).

43) Considerando o controle ocupacional do indivíduo quetrabalha com radiações ionizantes, é correto afirmarque:
a) Os Técnicos em Radiologia e os Médicos Radiologistas,excetuando a equipe de enfermagem que trabalha comraios-x diagnósticos, devem usar, durante sua jornadade trabalho e enquanto permanecer em área controlada,dosímetro individual de leitura indireta, trocadomensalmente.
b) Todo indivíduo que trabalha com raios-x diagnósticosdeve usar, durante sua jornada de trabalho e enquantopermanecer em área controlada, dosímetro individual deleitura indireta, trocado mensalmente.
c) Todo indivíduo que trabalha com ressonância nuclearmagnética, deve usar, durante sua jornada de trabalhoe enquanto permanecer em área controlada, dosímetroindividual de leitura indireta, trocado semestralmente.
d) Todo indivíduo que trabalha com raios-x diagnósticosdeve usar, durante sua jornada de trabalho e enquantopermanecer em área controlada, dosímetro individual deleitura indireta, trocado trimestralmente.

44) A participação de qualquer ato de concorrência deslealcontra colegas; assumir de emprego, cargo ou funçãode colega demitido ou afastado em represália a atitudede defesa de movimentos legítimos da categoria:
a) É vedado ao Tecnólogo, Técnico e Auxiliar de Radiologia.
b) É autorizado ao profissional, desde que autorizado peloCRTR do qual está registrado.
c) É autorizado exclusivamente ao Tecnólogo e ao Técnicoem Radiologia.
d) Não está regulamentado entre os profissionais dastécnicas radiológicas, portanto, não caracteriza infraçãoética.

45) São penalidades éticas aplicadas aos profissionais dastécnicas radiológicas no caso  de infrações:
a) Advertência escrita pública, Comunicação verbal ao órgãode vigilância sanitária local.
b) Advertência, censura pública e prisão em regime semi-aberto.
c) multa no valor de 20 anuidades, suspensão do exercícioprofissional por até 60 dias.
d) Advertência confidencial, censura confidencial, censurapública em publicação oficial, multa no valor de até 10anuidades, suspensão do exercício profissional por 30dias e cassação do exercício profissional ad referendumdo Conselho Nacional.

46) A segurança no trabalho é uma das maiores preocupaçõesconsiderando os indivíduos ocupacionalmente expostosem um serviço de radiologia, inclusive, disciplinada emnorma regulamentadora do Ministério do Trabalho, sendocorreto afirmar que:
a) É facultativa a sinalização luminosa vermelha acima daface externa da porta de acesso, acompanhada doseguinte aviso de advertência: "Quando a luz vermelhaestiver acesa, a entrada é proibida". A sinalizaçãoluminosa deve ser acionada após os procedimentosradiológicos.
b) O quarto destinado à internação de paciente, paraadministração de radiofármacos, deve possuir blindagem,paredes e pisos com cantos em graus retos (90 graus),revestidos de materiais porosos, que permitam suadescontaminação e sanitário coletivo.
c) Os equipamentos de fluoroscopia devem possuir sistemade intensificação de imagem com monitor de vídeoacoplado, cortina ou saiote plumbífero inferior e lateralpara proteção do operador contra radiação espalhada,sistema para garantir que o feixe de radiação sejacompletamente restrito à área do receptor de imagem esistema de alarme indicador de um determinado nívelde dose ou exposição.
d) A câmara escura deve eventualmente disporá de sistemade exaustão de ar localizado e pia com torneira.

47) O sistema de exaustão que elimina gases, vapores oupoeiras contaminantes do local de trabalho, é utilizadona radiologia em locais de manipulação de químicosem ambientes escuros e fechados. Esse sistema éconsiderado 
a) Um equipamento de utilização ultrapassada e não maisnecessário em novos serviços que utilizem materiaisquímicos inaláveis.
b) Um equipamento de proteção individual.
c) Um equipamento de proteção coletivo.
d) Uma prerrogativa da empresa em melhorar o meioambiente onde o trabalhador executa suas atividades.
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48) Tendo em vista os preceitos previstos nos princípiosgerais de segurança no trabalho, assinale a alternativaincorreta.a) Todo local onde exista possibilidade de exposição aoagente biológico deve ter lavatório exclusivo para higienedas mãos provido de água corrente, sabonete líquido,toalha descartável e lixeira provida de sistema de aberturasem contato manual.b) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição aagentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalhoadequada e em condições de conforto, sendo avestimenta fornecida sem ônus para o empregado.c) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalhocom os equipamentos de proteção individual e asvestimentas utilizadas em suas atividades laborais.d) Empregador deve autorizar a utilização de pias detrabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar,o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nospostos de trabalho.
49) Assinale a alternativa incorreta, considerando àsegurança e saúde do trabalhador nos serviços ondeexistem as radiações ionizantes:a) Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibradose avaliados exclusivamente em laboratórios demonitoração individual acreditados pela CNEN.b) Toda trabalhadora com possibilidade de gravidez deveser afastada das atividades com radiações ionizantes,devendo ser remanejada para atividade compatível comseu nível de formação.c) Cabe ao empregador implementar medidas de proteçãocoletiva relacionadas aos riscos radiológicos.d) Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter umregistro individual atualizado, o qual deve ser conservadopor 30 (trinta) anos após o término de sua ocupação.

50) O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)visa a preservação da saúde e da integridade dostrabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,avaliação e consequente controle da ocorrência deriscos ambientais existentes ou que venham a existirno ambiente de trabalho, tendo em consideração aproteção do meio ambiente e dos recursos naturais.Sobre o esse programa é correto afirmar que:a) O PPRA deve ser reavaliado 01 (uma) vez ao ano esempre que se produza uma mudança nas condiçõesde trabalho, que possa alterar a exposição aos agentesbiológicos e quando a análise dos acidentes e incidentesassim o determinar.b) O PPRA deve ser reavaliado 01 (uma) vez a cada 4(quatro) anos e sempre que se produza uma mudançanas condições de trabalho, que possa alterar a exposiçãoaos agentes biológicos e quando a análise dos acidentese incidentes assim o determinar.c) O PPRA, uma vez elaborado, deverá ser aplicado noserviço de saúde e será revisto ou reavaliadoexclusivamente quando for solicitado por autoridade doMinistério do Trabalho que verifique a necessidade deadequação ou modificação no serviço.d) O PPRA, que é facultativo para as empresas quefornecem serviços que utilizam radiações ionizantes,deve ser reavaliado 01 (uma) vez a cada 4 (quatro) anose sempre que se produza uma mudança nas condiçõesde trabalho.


