RADIOTERAPIA
ITEM

Avalie as afirmativas, a seguir:
I) Os tomógrafos de 1º geração utilizam apenas 1 detector.
II) Os tomógrafos de 2ª geração utilizam uma fileira de 30 ou mais detectores.
III) Os tomógrafos de 4ª geração utilizam uma tecnologia mais avançada do que os
tomógrafos de 3ª geração.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Resposta correta - D

JULGAMENTO

RECURSOS INDEFERIDOS

ITEM
5aQuestão
Com quais ossos do punho o escafoide se articula?
A)
B)
C)
D)

Rádio, ulna, semilunar, trapézio e trapezoide.
Rádio, semilunar, trapézio, trapezoide e piramidal.
Rádio, semilunar, capitato, trapézio e trapezoide.
Rádio, semilunar, hamato, trapézio e trapezoide.

Resposta correta - C

JULGAMENTO
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ITEM

1a Questão
Como é denominada a incidência utilizada na rotina do estudo radiográfico do
punho, na qual o paciente deve estar sentado próximo à extremidade da mesa
buck, com o cotovelo flexionado a 90 graus e o braço, antebraço, punho e mão
apoiados sobre a mesa, com raio central incidindo perpendicularmente ao
anteparo, entrando no centro do carpo (punho), a seguir dos processos estiloides?
A)
B)
C)
D)

Póstero-anterior.
Oblíqua anterior interna.
Perfil externo.
Perfil interno com flexão.

Resposta correta – A

JULGAMENTO
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ITEM

11a Questão
Do ponto de vista técnico, em uma tomografia computadorizada, a largura de uma imagem
tem relação mais direta com o (a)
A)
B)
C)
D)

brilho da imagem.
contraste da imagem.
movimentação contínua dos detectores.
velocidade da mesa e espessura do corte.

Resposta correta - B
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ITEM

10a Questão
Frequentemente, surgem situações em que o técnico em radiologia se depara com
pacientes enfermos, fracos ou traumatizados e imobilizados, que necessitam de cuidados
e adaptações no posicionamento. Assinale a alternativa incorreta sobre esse assunto:
A) A possibilidade de fraturas e subluxações/deslocamentos da coluna cervical deve ser
excluída antes de qualquer manipulação da cabeça ou pescoço do paciente
traumatizado.
B) O exame inicial para traumatismo do quadril poderá incluir apenas a incidência AP
individual do lado suspeito.
C) Há possibilidade de realizar os exames das colunas torácicas e lombar em perfil com
o paciente deitado na maca, a qual pode ser movida para o buck vertical e ter o raio
central alinhado com o paciente em posição adequada.
D) Na radiografia do tórax no leito, deve-se elevar a cabeceira da cama, se possível, à
posição ereta. Se o paciente puder atingir somente uma posição semiereta, o raio
central deve ser inclinado para manter a posição perpendicular com o receptor de
imagem.
Resposta correta - B

JULGAMENTO
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18a Questão
O limite da dose anual acumulativa, para a vida toda, de um profissional ocupante da área
de radiodiagnósticos é de
A)
B)
C)
D)

5 mSv.
50 mSv.
15 mSv.
10 mSv.

Resposta correta - D

JULGAMENTO

ANULADA - RECURSOS DEFERIDOS

ITEM

14a Questão

O tamanho da fonte de Raios-X é limitado pelo ajuste do (s)
A)
B)
C)
D)

MA.
KV.
foco fino.
colimadores.

Resposta correta - D

JULGAMENTO

RECURSOS INDEFERIDOS

ITEM

Quais das incidências, a seguir, são usadas na rotina do estudo radiográfico do
esterno?
A)
B)
C)
D)

Ântero-posterior, perfis direito e esquerdo e tangencial.
Oblíqua anterior direita e perfil.
Oblíqua posterior esquerda e perfil.
Perfis direito e esquerdo e ântero-posterior.

Resposta correta - B

JULGAMENTO
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ITEM
Sobre as afirmativas do código de ética:
I)

Na relação com os colegas é defeso ao técnico, tecnólogo e auxiliar de radiologia,
posicionar-se contrariamente a movimentos reivindicatórios da categoria com a
finalidade de obter vantagens.
II) O técnico em radiologia atua de forma a avançar o princípio objetivo da profissão de
prover serviços à humanidade com todo o respeito e dignidade que merece.
III) O técnico em radiologia pratica a tecnologia baseada em conhecimentos e conceitos
teóricos, utiliza equipamentos e acessórios pertinentes ao propósito para o qual foram
projetados e empregados procedimentos e técnicas apropriadas.
Está correto o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I, II e III.

Resposta correta – D
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