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RESUMO 

As radiações ionizantes são empregadas em áreas como saúde, indústria e segurança, não apenas no setor privado, mas 
também no público. Assim urge a necessidade da proteção radiológica, conjunto de estudos e práticas que aumenta a 

segurança nessas aplicações, onde um profissional fortemente envolvido é o tecnólogo em radiologia. O objetivo desse 

trabalho foi analisar os conteúdos efetivamente exigidos pelos órgãos públicos brasileiros em seus concursos para tec-

nólogo em radiologia, no que tange a área de proteção radiológica, identificando seu perfil de exigência. Consistiu em 

três etapas: na primeira, realizou-se um levantamento de todos os concursos públicos já realizados no país até o término 

de 2016, rastreáveis pela internet, que solicitassem diploma de graduação em Tecnologia em Radiologia; na segunda, 

todas as questões específicas destes certames foram coletadas e agrupadas em um arquivo eletrônico de texto; na tercei-

ra, foram segregadas as questões que envolviam proteção radiológica, usando como referência a edição 2017 do manual 

da prova geral de supervisão de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os resultados mostraram que 

quase 40% das questões dos concursos foram sobre proteção radiológica. Dessa amostragem, as unidades mais aborda-

das foram segurança radiológica (36%), fundamentos de física atômica e nuclear (24%) e efeitos biológicos das radia-
ções (16%). Conclui-se que os concursos para tecnólogo em radiologia têm o perfil de concentração de exigência em 

segurança radiológica, fundamentos de física atômica e nuclear e efeitos biológicos das radiações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As radiações ionizantes são utilizadas em larga escala pela sociedade humana. Áreas como a saúde, 

a indústria e a segurança são os maiores usuários. Contudo, as características físicas das radiações já 

deram provas do risco que ela pode representar, se não empregada por profissionais qualificados 

para tal e dentro das Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, Norma Nuclear (NN) nº 3.01 [1].  

Um dos profissionais mais envolvidos com o ramo da proteção radiológica é o tecnólogo em radio-

logia [2], profissional atuante também no setor público, sendo o concurso a porta oficial para esse 

ingresso [3]. Assim, faz-se necessário conhecer devidamente os conhecimentos e tendências curri-

culares desses certames. Nenhum estudo voltado a essas questões foi detectado na literatura acadê-

mica, o que faz desse trabalho um estudo pioneiro. Estar formado em consonância com o que se 

exige em tais certames deve ser um objetivo dos profissionais graduados. Da mesma forma, propor-

cionar condições para que seus egressos estejam preparados para os concursos mais concorridos 

deve ser objetivo das instituições de ensino superior (IES). Dentro desse contexto, o objetivo desse 

trabalho foi analisar os conteúdos efetivamente exigidos pelos órgãos públicos brasileiros em seus 

concursos para tecnólogo em radiologia, no que tange a área de proteção radiológica, identificando 

seu perfil de exigência. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho consistiu em três etapas: na primeira foi feito um levantamento de todos os concursos 

públicos já realizados no País até o fim do ano de 2016 e que tivessem seus editais e provas 

objetivas rastreáveis pela internet, exigindo diploma de Tecnologia em Radiologia. Na segunda 

etapa, todas as questões específicas coletadas foram agrupadas em um arquivo eletrônico de texto. 

Já na terceira, foram segregadas as questões que envolviam proteção radiológica, usando como 

referência a edição 2017 do manual da prova geral de supervisor de proteção radiológica da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os resultados desta pesquisa mostraram que das 43 provas teóricas objetivas que tiveram seu edital 

e prova rastreados, foram coletadas 1.012 questões. Foram constatados que os assuntos mais 

cobrados pelos órgãos brasileiros são sobre proteção radiológica e conhecimentos inerentes com 

392 questões. Seguido de assuntos sobre anatomia humana com 124 questões. Posteriormente, 83 

questões sobre tratamento radioterápico e 70 questões sobre técnicas radiográficas, conforme 

mostra o gráfico 1:         

 

Gráfico 1: Total de questões que envolviam ou não assuntos referentes a área de proteção 

radiológica  

 

 

Em seguida, foram segregadas somente as questões de proteção radiológica e conhecimentos ine-

rentes, escopo do presente trabalho, foi analisado que 36% de segurança e proteção radiológica, 

24% de física atômica e nuclear e 16% de efeitos biológicos das radiações são mais abordados nos 

certames para Tecnólogo em Radiologia, conforme apresentado no gráfico 2:  

 

Gráfico 2: Questões gerais de proteção radiológica. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Mediante os resultados, identificou-se que os concursos possuem um perfil de exigência mais 

concentrado nas unidades de Segurança Radiológica (com forte ênfase para “Sistema de 

Radioproteção”, acompanhado por “Grandezas e Unidades Radiológicas” e “Noções de Cálculos de 

Blindagens”); Fundamentos de Física Atômica e Nuclear (com mais da metade desse conteúdo 

voltado para “Radiações Eletromagnéticas e Radiações Ionizantes”); e Efeitos Biológicos das 

Radiações. Considerando que quase 40% das questões dos concursos analisados foram 

concernentes a proteção radiológica, fica evidente a necessidade desse conhecimento ser 

exaustivamente trabalhado nos cursos de graduação de Tecnologia em Radiologia. 
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