
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                      MEDICINA NUCLEAR 

 

Questão nº: 21 

A meia vida de um radioisótopo é definida como: 

 

a) O número de transformações do radioisótopo a cada duas horas.  

b) O tempo de vida do radioisótopo.  

c) O tempo necessário para o surgimento de metade dos efeitos da radiação ionizante.  

d) O intervalo de tempo necessário para que os átomos radioativos decaiam pela 

metade. 

 

Questão nº: 22 

A obtenção da imagem em tomografia por emissão de pósitrons (PET) é realizado 

por meio da detecção do seguinte fenômeno: 

 

a) Pósitrons  

b) Elétrons Auger  

c) Fótons de aniquilação  

d) Bremsstrahlung  

 

Questão nº: 23 

Em relação às grandezas radiológicas e dosimétricas, a unidade de: 

 

a) Exposição é o Roentgen.  

b) Dose absorvida é o Curie. 

c) Taxa de exposição é o Becquerel.  

d) Dose equivalente é o Gray.  

 

 

 



Questão nº: 24 

Convertendo 10mCi para o sistema internacional de unidades temos: 

 

a) 37 MBq  

b) 740 Bq  

c) 370 MBq  

d) 1000 MBq  

 

Questão nº: 25 

Em interações de fótons de baixa energia com elétrons muito ligados, pode ocorrer 

uma interação onde o átomo todo absorve o recuo e o fóton praticamente não 

perde energia, mudando simplesmente sua direção. Esse tipo de interação é 

denominada: 

 

a) Efeito fotoelétrico 

b) Espalhamento Compton coerente ou efeito Rayleigh 

c) Formação de par 

d) Efeito Compton (espalhamento incoerente) 

 

Questão nº: 26 

Em relação ao detector Geiger-Müller podemos afirmar que: 

 

a) Uma das aplicações importantes deste tipo de detector é a detecção e espectroscopia 

de raio X, elétrons de baixa energia e radiação alfa.  

b) Opera na região de saturação de íons e para cada par de íons gerado pela partícula no 

interior do volume sensível do detector gasoso um sinal é coletado.   

c) Depende dos estados de energia definidos pela rede cristalina do material.  

d) Funciona como um contador, não sendo capaz de discriminar energias.   

 

Questão nº: 27 

O fenômeno FLARE na cintilografia óssea com MDP-99m Tc pode ser observado na 

seguinte situação: 

 



a) Resposta à quimioterapia 

b) Doença metastática avançada 

c) Resposta à radioterapia 

d) Crescimento de lesões metastáticas após interrupção de terapia hormonal 

 

Questão nº: 28 

Na cintilografia óssea com MDP-99m Tc o achado de múltiplas áreas focais de 

hiperfixação do radiotraçador nos arcos costais, alinhadas, provavelmente 

representa: 

 

a) Metástases ósseas  

b) Osteoma osteoide  

c) Fraturas  

d) Sarcoma de Ewing  

 

Questão nº: 29 

Em relação à terapia com EDTMP-153 Sm podemos afirmar que: 

 

a) É o tratamento de escolha para dor óssea.  

b) Necessita de internação.  

c) Depleta principalmente as células vermelhas do sangue. 

d) Necessita de cintilografia óssea prévia mostrando múltiplas áreas de metástases 

osteoblásticas.  

 

Questão nº: 30 

Paciente do sexo masculino, 72 anos, portador de neoplasia de próstata, realiza 

cintilografia óssea com MDP-99m Tc que evidencia hiperfixação difusa do 

radiotraçador na hemibacia direita. Nega dor e trauma. Qual a(s) hipóteses para 

tais achados cintilográficos e qual exame complementar poderia ajudar no 

diagnóstico? 

 

a) Metástase óssea, não necessita de exames complementares.  

b) Metástase, fosfatase alcalina.  



c) Doença de Paget, PSA.  

d) Metástase ou doença de Paget, radiografia convencional.  

 

Questão nº: 31 

O diagnóstico de hipertensão renovascular pela cintilografia renal dinâmica com 

DTPA-99mTc, é positivo quando o: 

 

a) Exame basal e após captopril são normais.  

b) Exame basal é normal e após captopril torna-se alterado.  

c) Exame basal e após captopril estão alterados.   

d) Exame basal está alterado e após captopril torna-se normal.  

 

Questão nº: 32 

O padrão de discordância entre ventilação e perfusão observado na embolia 

pulmonar pode ser encontrado nas seguintes situações, EXCETO: 

 

a) Embolia pulmonar não resolvida 

b) Asma brônquica  

c) Envolvimento hilar e mediastinal por carcinoma broncogênico 

d) Déficit crônico de perfusão por embolia pulmonar prévia 

 

Questão nº: 33 

A presença de múltiplas áreas de hipoperfusão segmentares no pulmão em áreas 

de ventilação normal, pelos critérios do PIOPED, configura exame: 

 

a) Normal  

b) Baixa probabilidade de tromboembolismo pulmonar.  

c) Alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar.  

d) Média probabilidade de tromboembolismo pulmonar. 

 

Questão nº: 34 

Com relação ao emprego da medicina nuclear em endocrinologia, assinale a 



alternativa INCORRETA: 

 

a) No protocolo de duas fases para a cintilografia das paratireoides, as imagens devem 

ser obtidas entre 10 e 20 minutos e após 2 horas, a partir da aplicação da injeção do 

sestamibi-99mTc.  

b) Dos nódulos hipocaptantes à cintilografia de tireoide, entre 10% e 20% são malignos.  

c) A incidência de hipotireoidismo secundário à radioiodoterapia para o tratamento do 

hipertireoidismo na doença de Plummer é semelhante À observada na doença de 

Graves.  

d) O carbonato de lítio, quando administrado antes da radioiodoterapia, tem a 

propriedade de aumentar a meia-vida biológica do iodo-131 nos tecidos tireoidianos 

residuais e nos tumores diferenciados de tireóide.  

 

Questão nº: 35 

Qual dos radiotraçadores abaixo apresenta maior sensibilidade para o 

estadiamento e avaliação terapêutica do carcinoma medular da tireóide? 

 

a) Iodo-131  

b) MIBG-123|  

c) Octreotide-111 |n  

d) Tálio-201  

 

Questão nº: 36 

O estudo de PET/CT com FDG marcada com flúor-18 NÃO é a melhor indicação 

para: 

 

a) Resposta à quimioterapia em pacientes com doenças de Hodgkin.  

b) Avaliação de nódulo pulmonar solitário.  

c) Estadiamento do câncer de próstata.  

d) Avaliação da extensão da doença em pacientes com melanoma.  

 

 

 



Questão nº: 37 

No que se refere ao uso de PET com FDG-18F assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As causas benignas de captação de FDG-18F incluem gordura marrom, tireoidites, uso 

de metformina, artrites,arterites e granulomas de corpo estranho.   

b) São causas de artefato no PEC/CT com FDG-18F: movimentos respiratórios 

profundos, próteses metálicas, movimentos peristálticos e bexiga repleta de FDG-18F.  

c) No estadiamento dos linfomas, o PET com FDG-18F tem várias vantagens sobre a 

cintilografia com gálio-67. Entre elas, maior sensibilidade, menor exposição à radiação 

e a possibilidade de realização do estudo em apenas um dia.  

d) O PET com FDG-18F apresenta alto valor preditivo positivo para caracterizar nódulos 

pulmonares solitários.   

 

Questão nº: 38 

Acerca do uso do FDG-18F PET CT em pacientes com linfoma de Hodgkin é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) O grau de captação do 18F-FDG não deve ser utilizado para auxiliar a definir o 

prognóstico.   

b) O uso de quimioterapia recente não interfere com a interpretação do SUV.  

c) É superior à tomografia computadorizada na detecção de viabilidade tumoral em 

massas residuais.  

d) Não deve ser empregado em casos de suspeita de recidiva.  

 

Questão nº: 39 

Pacientes com carcinoma diferenciado de tireóide (CDT) que apresentam níveis 

elevados de tireoglobulina e pesquisa de corpo inteiro com radioiodo negativa 

devem ser submetidos a qual exame de medicina nuclear? 

 

a) Cintilografia de tireóide com iodo-131.  

b) Pesquisa de corpo inteiro com MIBG-123.  

c) Cintilografia óssea com MDP-99m Tc. 

d) PET/CT com FDG-18F.  



Questão nº: 40 

Os hemangiomas hepáticos são geralmente assintomáticos e descobertos 

acidentalmente em exames de tomografia computadorizada e ultrassonografia. 

Qual exame cintilográfico apresenta maior precisão no diagnóstico de hemangioma 

hepático? 

 

a) Cintilografia de vias biliares.  

b) Cintilografia hepática com enxofre coloidal.  

c) Cintilografia com hemácias marcadas com tecnécio-99m.  

d) Cintilografia hepática utilizando isótopos do iodo.  

 

Questão nº: 41 

Quanto à pesquisa de refluxo gastroesofágico pela medicina nuclear, assinale a 

opção CORRETA: 

 

a) Não é afetado pelo tipo de alimento ingerido. 

b) O acréscimo de solução ácida pode aumentar a sensibilidade diagnóstica.  

c) A sensibilidade diagnóstica é baixa, não justificando seu uso na avaliação terapêutica.  

d) Não é possível estimar a extensão do refluxo.  

 

Questão nº: 42 

Com relação aos achados da medicina nuclear na imagem do sistema nervoso 

central, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Doença de Alzheimer: o padrão característico é a hipoperfusão temporoparietal 

bilateral.  

b) AVE: SPECT cerebral tem sensibilidade superior à TC e RM para o diagnóstico 

precoce.  

c) Doença de Parkinson: há relação entre o sítio de hipocaptação nos núcleos da base na 

cintilografia com TRODAT e a lateralidade dos sintomas.   

d) Epilepsia: SPECT cerebral pós-ictal apresenta sensibilidade superior a 90% para a 

detecção do foco epileptogênico.  

 



Questão nº: 43 

Os tumores descritos abaixo apresentam receptores de somatostatina podendo ser 

avaliados pela cintilografia com Octreotide marcado com índio-111, EXCETO: 

 

a) Tumor carcinoide  

b) Gastrinoma  

c) Tumor diferenciado da tireóide.  

d) Insulinoma  

 

Questão nº: 44 

O radiotraçador mais indicado para a pesquisa de feocromocitoma é: 

 

a) Sestamibi  

b) FDG-F  

c) MIBG-|  

d) Gálio-67 

 

Questão nº: 45 

Um paciente que não pode se exercitar e que tem asma pode ser submetido ao 

estudo de perfusão miocárdica ao estresse por meio de: 

 

a) Protocolo de Bruce  

b) Dipiridamol  

c) Dobutamina  

d) Adenosina  

 

Questão nº: 46 

Qual dos itens descritos abaixo, é a causa mais comum de artefatos na parede 

anterior ou lateral do estudo de perfusão miocárdica com cloreto de tálio-201? 

 

a) Movimento respiratório  

b) Erro no centro de rotação.  

 



c) Bloqueio de ramo esquerdo.  

d) Atenuação por tecido mamário ou implante.   

 

Questão nº: 47 

Defeitos de perfusão no septo interventricular na cintilografia de perfusão 

miocárdica com sestamibi-99mTc, podem ser encontrados em pacientes com: 

 

a) Bloqueio do ramo esquerdo 

b) Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

c) Bloqueio do ramo direito 

d) Síndrome de Brugada 

 

Questão nº: 48 

Os efeitos radioinduzidos podem receber denominações em função do valor da 

dose e forma de resposta, em função do tempo de manifestação e do nível orgânico 

atingido. São efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose 

de radiação recebida, sem a existência de limiar. 

 

a) Determinísticos   

b) Estocásticos  

c) Somático  

d) Imediato   

 

Questão nº: 49 

Dentre os órgão listados a seguir, alguns podem ser vistos fisiologicamente em uma 

cintilografia com gálio-67: 

I-glândulas salivares 

II- glândulas lacrimais 

III-timo 

IV-coração 

V- mama 

Assinale a opção CORRETA: 

 



a) I e II somente  

b) II, IV e V somente 

c) III, IV e V somente 

d) I, II, III e V somente 

 

Questão nº: 50 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a linfocintilografia: 

 

a) O linfonodo sentinela é aquele que mais provavelmente encontra-se comprometido 

pelo câncer de mama.  

b) A pesquisa do linfonodo sentinela não é indicada em pacientes com doença 

metastática da mama no diagnóstico inicial.  

c) A administração do radiofármaco em pacientes com melanoma deve ser feita em 

torno da lesão ou da cicatriz cirúrgica. 

d) O enxofre coloidal marcado com tecnécio-99m pode ser utilizado na pesquisa de 

linfonodo sentinela.  

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


