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 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 prova terá início às 8 horas e término às 9 horas, 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) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartão-resposta 

e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao fiscal para 
conferencia de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo. 

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: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, 

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

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROVA DE ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

 

 

1-Qual melhor método para avaliação de massas hepáticas na infância? 

 

a) TC multifásica 

b) RM multifásica 

c) RM com contraste hepatoespecífico 

d) US com contraste de microbolhas 

 

2- Qual destes é o tumor maligno hepático mais comum na infância e adolescência, após o hepatoblastoma? 

 

a) CHC 

b) RMS de via biliares 

c) Hamartoma mesenquimal 

d) Colangiocarcinoma 

 

3- Dos casos abaixo de tumor renal visto na TC, não é necessária biópsia imediata em qual? 

 

a) Menino de 2 anos, com massa redonda e heterogênea no seu polo superior. 

b) Menina com 1 ano, com massa lobulada com calcificações no terço inferior do rim esquerdo. 

c) Menino com 3 meses, com massa no polo superior do rim esquerdo que invade parede abdominal. 

d) Menina com 7 anos, com massa redonda intrarrenal à esquerda, sem gordura macroscópica. 

 

4- Qual a faixa etária esperada para o rabdomiossarcoma abdominal? 

 

a) Intraútero a 2 anos 

b) 1 a 5 anos 

c) 5 a 10 anos 

d) Maiores de 10 anos 

 

 

5- Qual dos tumores abaixo costuma fazer metástases para os rins? 

 

a) Neuroblastoma 

b) Carcinoma de Suprarrenal 



c) Rabdomiossarcoma 

d) Sarcoma granulocítico 

 

6- Qual a melhor alternativa para estadiamento e prognóstico de Neuroblastoma? 

 

a) US do abdome, TC do tórax e cintilografia óssea 

b) RM do abdome total e TC do tórax 

c) RM do corpo total 

d) SPECT com MIBG 

 

7- Sobre COVID-19 em crianças, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

( ) O padrão de imagem na TC é menos extenso que em adultos. 

( ) O principal sintoma em crianças é coriza e perda do olfato. 

( ) Quando existe indicação de TC, usualmente são encontradas co-infecções. 

( ) Linhas “B” confluentes ou “B2” foram descritas como principais achados no US. 

( ) Crianças menores que 2 anos com RT-PCR positivo, mesmo assintomáticos ou com sintomas 

leves, devem realizar TC. 

Marque a sequência correta. 

 

a) V ; V ; V ; V ; F. 

b) F ; V ; V ; V ; V. 

c) V ; F ; V ; V ; F. 

d) V ; V ; F ; V ; V. 

 

8- Imagem no mediastino na radiografia AP do tórax. Caso necessário confirmar se tratar do timo, qual o 

exame indicado? 

 

a) Repetir RX AP 

b) RX AP em expiração e Perfil 

c) US 

d) TC 

 

9- Principal achado de tuberculose em crianças na TC do tórax: 

 

a) Consolidação escavada e abaulando a cissura em lobo superior. 

b) Micronódulos com imagens de “árvore-em-brotamento”. 

c) Lesões pulmonares apicais e derrame pleural septado. 

d) Linfonodomegalias mediastinais. 

 

 

 



10- Paciente com 7 anos em tratamento para pneumonia e empiema, pós-debridamento e drenagem pleural, 

apresentando piora. Qual método de imagem melhor indicado para avaliação na criança? 

 

a) Não é indicado exame de imagem. 

b) Ultrassonografia do toráx 

c) TC sem contraste 

d) RM do tórax 

 

11- Qual das seguintes afirmações sobre as características da TC no tromboembolismo pulmonar agudo é 

verdadeira? 

 

a) Os achados da TC raramente apoiam um diagnóstico alternativo. 

b) Infartos e hemorragias são geralmente observados na TC em locais centrais. 

c) Pacientes com sinais tomográficos de disfunção ventricular direita apresentam maior mortalidade. 

d) Defeitos de preenchimento completo observados na TC com contraste geralmente estão associados a 

um diâmetro diminuído do vaso. 

 

12- Marque “V” ou “F” para as seguintes afirmativas sobre anomalias vasculares congênitas. 

( ) Presença de flebolitos é típico de hemangioma. 

( ) Lesão com aspecto transespacial é típico de malformação linfática. 

( ) Hemangioendotelioma kaposiforme é uma lesão grande e mal delimitada ao ultrassom. 

( ) Malformações linfáticas podem conter artérias nos seus septos com alto IR. 

( ) Hemangiomas apresentam fluxo arterial com alta velocidade e baixa resistência. 

Marque a sequência correta. 

 

a) F ; V ; V ; V ; F. 

b) V ; F ; V ; V ; F. 

c) V ; V ; F ; F ; V. 

d) F ; V ; V ; V ; V. 

 

13- Qual achado de ressonância magnética é mais útil para diferenciar osteomielite de infarto ósseo? 

 

a) Realce periférico irregular do osso medular após administração de gadolínio. 

b) Edema da medular óssea. 

c) Coleções em tecidos moles adjacentes ao osso. 

d) Realce do periósteo após administração intravenosa de gadolínio. 

 

 

14- Qual dos seguintes organismos bacterianos está mais comumente implicado na osteomielite falciforme? 

 

a) Salmonella 

b) Staphylococcus aureus 



c) Mycobacterium tuberculosis 

d) Escherichia coli 

 

15- Qual dos seguintes mecanismos produz deformidades vertebrais em forma de H? 

 

a) Hiperplasia hematopoiética da medula. 

b) Hematopoiese extramedular. 

c) Espondilite infecciosa. 

d) Infarto da placa de crescimento central. 

 

16- Menino com 7 anos, apresentando lesão permeativa na diáfise do úmero com volumoso componente de 

partes moles. Principal hipótese diagnóstica: 

 

a) Osteosarcoma convencional 

b) Sarcoma de Ewing 

c) Linfoma ósseo 

d) Osteossarcoma de superfície 

 

17- Correlacione as duas colunas: 

I) lesão hipóxico-isquêmica do prematuro leve a moderada; 

II) lesão hipóxico-isquêmica do prematuro acentuada; 

III) lesão hipóxico-isquêmica a termo leve a moderada; 

IV) lesão hipóxico-isquêmica a termo acentuada; 

 

(   ) leucomalácia periventricular; 

(   ) lesão do tálamo ventrolateral, putâmen posterior e córtex perirolândico; 

(   ) córtex parassagital; 

(   ) tálamo, vermis anterior, tronco encefálico posterior e núcleos da base. 

 

a) I ; II ; III ; IV. 

b) I ; IV ; III ; II. 

c) II ; IV ; III ; I. 

d) II ; III ; I ; IV. 

 

18- Qual dos seguintes achados são vistos em neurofibromatose tipo 1 (NF-1), EXCETO: 

 

a) Manchas “café-com-leite” 

b) Glioma de via óptica 

c) Objetos brilhantes não-identificados (UBO) na RM de encéfalo 

d) Linhas de migração radial 

 

 



19- Qual dos seguintes achados é típico de esclerose tuberosa? 

 

a) Mancha “vinho do porto” 

b) Nódulos subependimários 

c) Múltiplos schwannomas 

d) Hemangioblastomas cerebelares 

 

20- Sobre facomatose, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Neurofibromatose tipo 1 é a facomatose mais prevalente. 

b) A tríade de Bogt (convulsões, retardo mental e angiofibroma facial) caracterizam esclerose tuberosa. 

c) A síndrome de Von Hippel Lindau apresenta cistos renais com risco de degeneração para CCR. 

d) A neurofibromatose tipo 2 cursa com múltiplos schwannomas e neurofibromas. 

 

21- Sobre o astrocitoma pilocítico, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Pode estar associado a NF-1. 

b) Habitualmente apresenta aspecto de imagem cístico com nódulo mural. 

c) A porção sólida possui ávida captação pelo meio de contraste venoso. 

d) A lesão habitualmente apresenta restrição à difusão. 

 

22- Sobre os ependimomas, marque a CORRETA: 

 

a) Tumor com aspecto “plástico”. 

b) É a neoplasia mais prevalente da fossa posterior em crianças. 

c) Pode estar associado a síndromes de Gardner, Turcot e Li Fraumeni. 

d) Acomete principalmente os hemisférios cerebelares. 

 

23- São achados de tetralogia de Fallot, EXCETO: 

 

a) Estenose pulmonar 

b) Defeito do septo interventricular 

c) Implantação baixa da valva tricúspide 

d) Hipertrofia do ventrículo direito 

 

24- Após realização de tomografia do abdome com contraste, paciente de 8 anos apresentou fraqueza, com 

hipotensão e bradicardia. Qual das medidas abaixo é menos indicada? 

 

a) Manutenção do acesso venoso e monitorização. 

b) Ofertar oxigênio em máscara com reservatório em alto débito. 

c) Elevação dos membros inferiores. 

d) Epinefrina 1:1000 0,3 ml IM. 



 

25- Marque “A” para contraindicação absoluta e “R” para contra-indicação relativa à ressonância magnética. 

 

 

(   ) Cateter Swan-Ganz. 

(   ) Halo craniano. 

(   ) Cabos de marcapasso sem gerador 

(   ) Clipes hemostáticos 

(   ) Cápsula endoscópica e monitor de medida de PH 

Marque a sequência correta. 

 

a) R ; A ; R ; A ; R. 

b) A ; R ; A ; R ; A. 

c) R ; R ; A ; A ; R. 

d) A ; A ; R ; R ; A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRNTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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