
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

RADIOLOGIA

21. A localização mais comum dos leiomiomas é:

a) Subseroso.
b) Submucoso.
c) Intramural.
d) Ligamento largo.

22. Um  paciente  de  45  anos,  do  sexo  feminino,  ao  fazer  uma  ultra-sonografia 
transvaginal, foi demonstradona região anexial esquerda uma massa anecóica de grande 
volume,  de  contornos  bem definidos,  uniloculada  e  com finas  septações  internas.  O 
provável diagnóstico é:

a) Cistoadenoma seroso benigno.
b) Cistoadenocarcinoma seroso.
c) Cistoadenofibroma.
d) Cistoadenoma mucinoso benigno.

23. A grande maioria dos tumores malignos do colo uterino é causada por:

a) Metástases.
b) Carcinomas de células escamosas.
c) Adenocarcinomas.
d) Sarcomas

24. As metástases para ovário originam-se principalmente de tumores de:

a) Pulmões e pâncreas.
b) Trato urinário e tireóide.
c) Trato gastrointestinal  e mama.
d) Mama e melanoma. 

25. A massa sólida, geralmente vascularizada, mais comum no ovário pré-menopáusico 
é:

a) Cisto dermóide.
b) Fibroma.
c) Cisto de corpo lúteo em resolução.
d) Tumores de células de transição (Brenner).



26. As localizações mais comuns da gravidez ectópica são:

a) Intersticial e cervical.
b) Cervical e ampular.
c) Ampular e ístmica.
d) Ovariana e abdominal.

27. As metástases para o fígado originam-se principalmente de:

a) Cólon e mama.
b) Pulmão e trato urinário.
c) Pâncreas e pulmão.
d) Próstata e mama.

28. A localização mais comum das metástases dos tumores renais é:

a) Fígado.
b) Ossos.
c) Pulmões.
d) Cérebro.

29. A neoplasia abdominal mais freqüente na criança é:

a) Nefroblastomatose difusa.
b) Tumor de wilms.
c) Nefroma mesoblástico congênito.
d) Carcinoma de células renais

30. A Principal causa de dilatação do trato biliar na infância é:

a) Atresia das vias biliares.
b) Pancreatite.
c) Tumores.
d) Cálculos.

31. O calibre médio do colédoco normal é de:

       a) 6mm.
       b) 8mm.
       c) 9mm.
       d) 10mm.



32. A Parede da vesícula biliar, em pacientes em jejum, apresenta espessura normal de:

      a) 3mm.
      b) 6mm.
      c) 9mm.
      d) 12mm.

33. A Hipertrofia da coluna de Bertin é:

a) Um tumor benigno do rim
b) Um tumor maligno do rim
c) Uma variante normal do rim
d) Um tumor benigno de origem supra-renal

34. Variedade de pré-eclâmpsia grave, caracterizada por hemólise, elevação das enzimas 
hepáticas e plaquetas baixas, que, na ultra-sonografia, apresenta comprometimento fetal 
com restrição do crescimento intra-uterino, diminuição do tônus uterino, diminuição da 
movimentação fetal e resultados anormais do doppler das artérias umbilical e cerebral. 
Estamos nos referindo à Síndrome de:

      a)  HELLP.
      b) Goldenhar. 
      c) Fryns.
      d) Fraser 

35. As linhas B de Kerley ocorrem na seguinte topografia:

a) Ápice pulmonar.
b) Lobo superior pulmonar.
c) Hilo pulmonar.
d) Lobo inferior pulmonar

36. Agenesia do vérmis, abaulamento de um quarto cisto ventricular, aumento da fossa 
posterior,  elevação  do  tentório  e  dos  seios  durais  e  escama  occipital   aumentada, 
correspondem a que tipo de malformação:

a) Disgenesia do corpo caloso.
b) Malformação de Chiari.
c) Malformação de Dandy- Walker.
d) Fechamento do Tubo Neural.



37. Na  ectopia  renal  cruzada,  quais  os  métodos  de  imagens  mais  utilizados  para 
confirmação diagnóstica:

a) Angiografia e urografia excretora.
b) Uretrocistografia miccional  e ultra-sonografia.
c) Pielografia ascedente e tomografia computadorizada.
d) Tomografia computadorizada e ultra-sonografia

38. Em uma tomografia  computadorizada  de  tórax,  encontra-se  massa  no  mediastino 
anterior  bem  delimitada,  de  densidade  homogênea,  com  impregnação  uniforme  pelo 
contraste, e calcificações puntiformes. Isso sugere diagnóstico de:

a) Timoma.
b) Linfoma.
c) Teratoma.
d) Hiperplasia tímica.

39. Em uma tomografia computadorizada de tórax, encontra-se massa cística uniloculada 
adjacente ao coração, cujo conteúdo tem uma densidade praticamente igual à da água. 
Sugere diagnóstico de: 

a) Doença de Castleman
b) Cistos mediastinais
c) Cistos broncogênicos
d) Cistos pericárdicos

40. O tumor neurogênico mais comum do mediastino é:

a) Ganglioneuroblastoma.
b) Schwannoma.
c) Neuroblastoma.
d) Ganglioneuroma.

41. Das alternativas abaixo, onde geralmente se localiza o tumor de Pancoast :

a) Lobo médio.
b) Língula.
c) Ápice pulmonar.
d) Lobo inferior



42. A necrose isquêmica da epífise da cabeça do fêmur é conhecida como doença de:

a) Köhler.
b) Perthes.
c) Osgood-Schlatter.
d) Scheuermann

43. O cisto ósseo simples é caracterizado por:

a) Sua localização excêntrica.
b) Sua localização central em um osso longo.
c) Sua contenção habitual por um fino revestimento periósteo.
d) Um reforço de reação periosteal.

44. Trauma  no  semilunar  com  comprometimento  sanguíneo  e  conseqüente  necrose, 
corresponde a: 

a) Doença de Kienböck.
b) Doença de Osgood.
c) Doença de Perthes.
d) Hand-Schuller.

45. Paciente com 20 anos, sexo masculino, apresenta lesão óssea  na epífese distal do 
fêmur direito, exibindo borda esclerótica tênue e calcificações centrais.  O diagnóstico 
provável é:

a) Fibroma condromixóide.
b) Condroblastoma.
c) Osteocondroma.
d) Osteossarcoma

46. O condroblastoma é caracterizado radiologicamente por:

a) Sua localização próxima da placa de crescimento.
b) Ausência de calcificações visíveis.
c) Margem esclerótica.
d) Sua borda recortada esclerótica

47.  Um  menino  de  15  anos  apresenta  dor  na  perna  esquerda  há  4   meses,  que  é 
imediatamente  aliviada  por  aspirina.  A  radiografia  lateral  da  perna  mostra  uma 
radiotransparência bem definida, com aproximadamente 1 cm de diâmetro, e uma área 
esclerótica na face anterior da tíbia distal. O diagnóstico provável é:

a) Osteoma osteóide
b) Osteossarcoma
c) Osteoblastoma
d) Abscesso ósseo 



48. O local mais comum de metástase do adenocarcinoma pancreático é:

a) Mama.
b) Cérebro.
c) Osso.
d) Fígado.

49. O adenoma microcístico é uma neoplasia cística benigna do pâncreas que ocorre em 
mulheres na:

a) Quarta década.
b) Quinta década.
c) Sexta década.
d) Sétima década.

50. A neoplasia pancreática exócrina mais comum em criança é: 

a) Tumor  pseudopapilar  sólido.
b) Tumor neuroendócrino.
c) Pancreatoblastoma.
d) Carcinoma pleomórfico.
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