
 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2018- PERÍODO LETIVO 2019   
 

PROVA PARA RADIOLOGIA PEDIÁTRICA 

INSTRUÇÕES 

 

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2. O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 15h e término às 16:30,  incluindo o preenchimento 

do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

1. verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
2. assine no local indicado; 
3. marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, 

tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta 
em cada questão; 

4. não o amasse, nem dobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

1. Qual das afirmações melhor descreve uma meningocele? 

a) Herniação de saculação liquórica revestida por aracnoide e dura máter. 

b) Conexão anormal entre a superfície da pele e o intestino. 

c) Exposição do placódio neural por um defeito da pele na linha média posterior, com o 
placódio protruso abaixo da superfície da pele. 

d) Canal central dilatado herniando por um defeito de espinha bífida posterior. 

e) Espessamento fibrolipomatoso do filum terminale com espinha bífida oculta. 

 

2. Poderemos suspeitar fortemente de maus tratos: 

 

a) Diante de todos os casos de fratura em crianças antes dos 5 anos de idade. 

b) Sempre que houver descolamento do periósteo na metáfise. 

c) Quando a fratura estiver localizada em arco costal posterior. 

d) Fraturas em espiral da tíbia. 

e) Fraturas triplanar e Tillaux do tornozelo. 

 

3 Equimose e edema periorbitário associados a lesões ósseas do tipo permeativo têm como 
causa mais provável: 

a) Neuroblastoma 

b) Celulite periorbitária 

c) Pseudotumor inflamatório 
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d) Metástase de carcinoma de tireoide 

e) Mieloma múltiplo 

 

4. Assinale a INCORRETA em relação à doença de Legg-Perthes-Calvé. 

a) Pode determinar dor no joelho. 

b) É mais frequente em meninas na razão 4:1. 

c) Na fase inicial ocorre hipertrofia sinovial e da cartilagem acetabular. 

d) O diagnóstico pode ser definido por RM ou cintilografia. 

e) Pode ocorrer restauração completa da arquitetura coxofemoral. 

 

5. Qual o significado do realce pelo gadolínio por uma placa de esclerose múltipla? 

a) Reação do encéfalo adjacente à placa. 

b) Abscesso em formação. 

c) Não tem significado patológico. 

d) Desmielinização ativa. 

e) Placas não captam contraste. 

 

6. Sobre escroto agudo são corretas as afirmativas, exceto : 

a) Reflexo cremastérico presente em pacientes com mais de 30 meses torna improvável torção. 

b) Sinal de Prehn positivo (dor que alivia com a elevação do testículo) é característico de 
epididimite e não de torção. 

c) Gás na bolsa escrotal sugere herniação de alça intestinal ou gangrena de Fournier. 

d) Aumento localizado da cauda do epidídimo, com boa visualização da cabeça do epidídimo 
sugere torção incompleta. 

e) Massa heterogênea extratesticular e hipoecogenicidade do testículo representam 
respectivamente na torção testicular: o local torção do cordão e edema por estase venosa. 

 

7. Em relação aos osteossarcomas: 

a) Os parosteais apresentam pior prognóstico que os convencionais; 



b) Os telangiectásicos se caracterizam pela esclerose óssea; 

c) Acometem ossos chatos sendo geralmente poliostóticos; 

d) Juntamente com o sarcoma de Ewing são os tumores ósses malignos mais frequentes da 
infância e adolescência; 

e) Predominam na epífise do fêmur distal, tíbia proximal e úmero proximal. 

8. Lesão epifisária osteolítica: 

a) Osteoblastoma. 

b) Condroblastoma. 

c) Histiocitose. 

d) Encondroma. 

e) Fibroma condromixóide. 

9. Considerando trauma de pâncreas, qual a informação mais relevante para o tratamento: 

a) Quantidade de hematoma peripancreático; 

b) Grau de desvascularização do pâncreas; 

c) Se existe lesão da artéria pancreato-duodenal; 

d) Se existe lesão do ducto pancreático principal; 

e) Se existe trombose da veia porta. 

 

10. A doença de Hirschsprung poderá ser diagnosticada pela inversão na relação entre o reto e 
o sigmoide. Nesta doença: 

a) O reto terá um calibre sempre maior que o sigmoide; 

b) O reto terá um calibre igual ao sigmoide; 

c) A relação entre o calibre do reto e o sigmoide não alteram na doença de Hirschsprung; 

d) A zona de transição será sempre no ângulo esplênico do cólon; 

e) O reto usualmente terá um calibre menor que o sigmoide. 

11. Qual a sequência CORRETA da degradação da hemoglobina que permite avaliar a idade 
da hemorragia na ressonância magnética? 

a) Hemossiderina, meta-hemoglobina extracelular, meta-hemoglobina intracelular, desoxi-
hemoglobina, oxi-hemoglobina. 



b) Hemossiderina, meta-hemoglobina intracelular, meta-hemoglobina extracelular, desoxi-
hemoglobina, oxi-hemoglobina. 

c) Desoxi-hemoglobina, hemossiderina meta-hemoglobina intracelular, meta-hemoglobina 
extracelular, oxi-hemoglobina. 

d) Oxi-hemoglobina, desoxi-hemoglobina, meta-hemoglobina intracelular, meta-hemoglobina 
extracelular, hemossiderina. 

e) Desoxi-hemoglobina, oxi-hemoglobina, meta-hemoglobina extracelular, meta-hemoglobina 
intracelular, hemossiderina. 

12. Sobre a malformação de Chiari I, marque a FALSA . 

a) Habitualmente não existem outras malformações associadas. 

b) Em crianças, uma protrusão de até 5mm da tonsila cerebelar é diagnóstico de malformação 
de Chiari I. 

c) Siringomielia frequentemente está associada. 

d) Síndrome de Klippel-Feil pode estar associada. 

e) Herniação assimétrica isolada é considerada insignificante. 

13. Sobre neurofibromatose, marque a FALSA . 

a) Desordem autossômica recessiva; 

b) Manifestações cutâneas são comuns são comuns na NF2; 

c) Schwannomas vestibulares bilaterias são patognomônicos de NF2; 

d) Glioma óptico é a neoplasia intracraniana mais comum na NF1; 

e) Hipodensidade do globo pálido pode ser visto em 30% das tomografias computadorizadas 
dos pacientes com NF1. 

14. Qual destes não é diagnóstico diferencial de uma massa cística no pescoço ao nível do 
osso hioide: 

a) Laringocele; 

b) Cisto do ducto tireoglosso; 

c) Divertículo hipofaríngeo; 

d) Cisto de 2° fenda branquial; 

e) Cisto de 1° fenda branquial. 

15. Paciente do sexo masculino apresentando múltiplos osteomas e tumores de partes moles 
que ao exame anatomopatológico foram diagnosticados como tumores desmoides. Diante de 
tais achados, qual das doenças abaixo deve estar relacionada com esta síndrome: 



a) Polipose colônica; 

b) Hemangiomas; 

c) Hamartoma pulmonar; 

d) Retocolite ulcerativa; 

e) Neurofibromatose. 

16. São achados à RM pós-luxação da patela, EXCETO: 

a) Patela deslocada medialmente; 

b) Edema no bordo inferomedial da patela; 

c) Sinais de estiramento ou mesmo lesão do ligamento patelofemoral medial; 

d) Contusão no aspecto externo do côndilo femoral lateral; 

e) Derrame articular e lesão condral na patela. 

17. Quanto ao impacto femoroacetabular, assinale a CORRETA: 

a) A porção posterior e posteroinferior da junção condrolabral apresenta uma maior 
predisposição a lesões labrais; 

b) O tipo pincer é decorrente de uma cobertura acetabular excessiva, com o labro sofrendo 
impacto repetitivo com a transição cabeça/colo femoral; 

c) O tipo cam está relacionado à retroversão acetabular, com perda da concavidade 
cabeça/colo femoral; 

d) Coxa-profunda e protrusão acetabular estão relacionados com impacto tipo cam; 

e) Sequela de epifisiólise, Legg-Perthes e fraturas do colo femoral estão relacionadas com 
impacto tipo pincer. 

18. Paciente jovem, com diarreia crônica e apresentando em exame tomográfico lesão 
segmentar em íleo proximal e cólon, com perda das haustrações. Qual seu diagnóstico? 

a) Retocolite ulcerativa. 

b) Linfoma. 

c) Doença celíaca. 

d) Tuberculose. 

e) Doença de Crohn. 

19. Assinale a INCORRETA em relação à osteomielite aguda na criança. 

a) Os achados nas radiografias são inespecíficos; 



b) A disseminação é por via hematogênica e o agente mais frequente é o estreptococo ßeta-
hemolítico; 

c) Os achados na ultrassonografia são precoces; 

d) Aressonância magnética é um exame de alta sensibilidade; 

e) No recém-nascido e lactente pode coexistir com a artrite séptica. 

20. Com relação ao enfisema lobar congênito é CORRETO afirmar: 

a) A sua drenagem venosa é anômala; 

b) Pode simular lesão tumoral e o diagnóstico pode ser suspeitado intra-útero; 

c) A anatomia patológica é típica com aumento do número dos alvéolos e destruição das 
paredes; 

d) Pode estar associado com o sequestro pulmonar extra-lobar; 

e) Pode estar associado a cardiopatias. 

21. Assinale o que é FALSO  em relação ao hepatoblastoma. 

a) Mais comum antes dos 3 anos. 

b) Os níveis de alfafetoproteína são normais. 

c) Pode causar puberdade precoce. 

d) Calcificações ocorrem em 10 a 50% dos casos. 

e) Apresenta-se na TC como massa bem definida, heterogênea e com pouca impregnação de 
contraste. 

22. Paciente masculino, 08 anos, no último ciclo de quimioterapia para linfoma apresenta 
diarreia aquosa. Ao estudo tomográfico observa-se acometimento de todo o cólon, inclusive 
retossigmóide, com sinal “do alvo” e espessamento importante das suas paredes. Diagnóstico 
mais provável: 

a) Colite pseudomembranosa. 

b) Colite neutropênica. 

c) Linfoma intestinal. 

d) Retocolite ulcerativa. 

e) Colite isquêmica. 

23. Paciente masculino 6 anos, com paralisia cerebral apresentando tosse crônica. Tomografia 
computadorizada apresentando atelectasia com extensas bronquiectasias no lobo inferior 
direito e imagens micronodulares centrolobulares ramificadas bilaterais, predominando nos 
segmentos posterior do lobo superior direito e apical e basal posterior do lobo inferior 
esquerdo. Diagnóstico mais provável: 



a) Bronquiolite obliterante. 

b) Bronquiolite viral. 

c) Bronquiolite tuberculosa. 

d) Bronquiolite aspirativa. 

e) Fibrose cística. 

24. A separação do processo odontoide do corpo da vértebra de C2, conhecido como “Os 
Odontoideum” pode estar associada a instabilidade atlanto-axial; ocorrendo com maior 
frequência associada a: 

a) Artrite reumatoide; 

b) Síndrome de Ehlers-Danlos; 

c) Espondilite anquilosante; 

d) Síndrome de Morquio; 

e) Síndrome de Marfan. 

25. Assinale a alternativa FALSA  a respeito dos linfonodos superficiais do pescoço: 

a) O US é superior à TC e RM para caracterização de linfonodos superficiais; 

b) A maioria das doenças inflamatórias, exceto para as infecções granulomatosas como a 
tuberculose, em geral preservam a sua forma oval; 

c) Ausência do hilo do linfonodo é um achado muito confiável para malignidade; 

d) Linfonodo com hilo presente e espessamento assimétrico do córtex é um achado muito 
confiável para linfonodo inflamatório; 

e) Vascularização perpendicular periférica ao Doppler colorido e alto índice de resistência ao 
estudo dopplerfluxométrico são achados confiáveis para suspeita de malignidade 


