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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
1) Só é visível ao RX simples após a injeção de contraste EV o(a): 

(A) encéfalo 
(B) trato urinário 
(C) esôfago 
(D) fígado 

 
2) A posição oblíqua anterior esquerda (OAE) é obtida com uma rotação do tórax de: 

(A) 60 º para a direita 
(B) 45º para a direita 
(C) 30º para a direita 
(D) 45º para a esquerda 

 
3) A vantagem dos contrastes não iônicos sobre os iônicos é que os primeiros: 

(A) são mais baratos 
(B) têm maior atividade anticoagulante 
(C) têm menos efeitos colaterais 
(D) têm maior nefrotoxicidade 

 
4) Não aumenta o risco de reação ao contraste iodado intravenoso o(a): 

(A) uso concomitante de corticosteróides 
(B) diabetes 
(C) asma 
(D) história de alergia prévia à contraste 

 
5) As estruturas examinadas rotineiramente num exame contrastado do trato gastro-intestinal superior são: 

(A) esôfago, estômago, bulbo e jejuno 
(B) estômago, duodeno e jejuno 
(C) esôfago, estômago e duodeno 
(D) esôfago, estômago, intestino delgado e grosso 

 
6) Está contra-indicado um enema baritado, quando na grafia simples há suspeita de: 

(A) neoplasia infiltrativa 
(B) calculose biliar 
(C) diverticulite 
(D) perfuração de alça 

 
7) Das incidências abaixo possui maior taxa de exposição na pele: 

(A) AP da coluna cervical 
(B) AP do abdômen 
(C) AP do tórax 
(D) AP do crânio 

 
8) Posição ortostática é a posição: 

(A) sentado 
(B) em pé 
(C) deitado de costas 
(D) deitado de lado 

 
9) Posição prona é a posição: 

(A) deitado de bruços 
(B) de pé 
(C) sentado 
(D) deitado de costas 

 
10) Em relação a uma outra estrutura próxima, a que está mais afastada do crânio é a: 

(A) Distal 
(B) Proximal 
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(C) Supina 
(D) Prona 

 
11) A posição oblíqua axiolateral, conhecida como método de Law, e a posição oblíqua lateral, conhecida como 
método de Stenvers, são incidência básica para estudo dos mastóides. Nessas técnicas, os ângulos de 
inclinação do raio central utilizados são, respectivamente: 

(A) 12º cefálico e 15º caudal 
(B) 12º caudal e 15º cefálico 
(C) 15º cefálico e 12º caudal 
(D) 15º caudal e 12º cefálico 

 
12) Na exposição lateral do sacro, é INCORRETO afirmar que: 

(A) o raio central deve estar angulado 5º no sentido da cabeça do paciente. 
(B) os níveis de radiação secundária e dispersa são altos. 
(C) deve-se fazer uma colimação rigorosa dos quatro lados da área de interesse para um contraste 

adequado e visualização de detalhes. 
(D) deve-se centralizar o raio central 5cm anteriormente à superfície posterior do sacro. 

 
13) Entre os ossos abaixo, assinale aquele que está localizado no ombro. 

(A) Acrômio 
(B) Sesamóides 
(C) Patela 
(D) Capitato 

 
14) No protocolo de exame de crânio em tomografia computadorizada, a inclinação do feixe de raios-X deve ter 
como referência a linha: 

(A) intra-orbital 
(B) orbitomeatal 
(C) glabeloalveolar 
(D) acantiomeatal 

 
15) Com relação ao posicionamento do paciente em exame tomográfico de crânio, é CORRETO afirmar que: 

(A) não há necessidade de suportes adicionais na mesa 
(B) deve-se imobilizar a cabeça do paciente 
(C) o paciente deve estar em decúbito ventral 
(D) as mãos do paciente devem estar para cima da cabeça 

 
16) Que exame da região cervical deve ser realizado sem utilização de meio de contraste radiográfico em 
tomografia computadorizada? 

(A) Laringe 
(B) Doença de Castleman 
(C) Trauma 
(D) Abscessos difusos 

 
17) Quanto aos protocolos para exames de pescoço em tomografia, é INCORRETO afirmar que: 

(A) deve-se posicionar para scout 10cm para baixo ou até a fúrcula esternal 
(B) o paciente deve ser orientado a não deglutir durante o exame 
(C) deve-se imobilizar a cabeça do paciente 
(D) o pescoço deve estar reto e o queixo um pouco levantado 

 
18) No exame tomográfico de hérnia para coluna lombar, os cortes e incrementos devem ter espessuras entre: 

(A) 1 e 2 milímetros 
(B) 2 e 3 milímetros 
(C) 3 e 4 milímetros 
(D) 4 e 5 milímetros 

 
19) Em que exame tomográfico de coluna o posicionamento da linha lateral passa pela cicatriz umbilical? 

(A) Coluna cervical 
(B) Coluna dorsal 
(C) Coluna lombar 
(D) Coluna lombossacra 

 
20) Os limites anatômicos iniciais e finais do exame de rotina do tórax sem contraste em tomografia 
computadorizada são, respectivamente: 

(A) ápices pulmonares e abaixo do seio costofrênico posterior 
(B) as adrenais e 2cm acima do ápice pulmonar 



(C) ápices pulmonares e nas adrenais 
(D) 2cm acima da curvatura da aorta e abaixo do seio costofrênico posterior 

 
21) O limite de dose em trabalhadores adultos, por ano, é até: 

(A) 20mSv/ano 
(B) 100mSv/ano 
(C) 25mSv/ano 
(D) 50mSv/ano 

 
22) O exame convencional de Raio X permite a distinção de ar, água, gordura e osso devido a: 

(A) À propriedade refletora diferente de cada tecido 
(B) À quantidade de Hidrogênio existente no meio 
(C) Ao coeficiente de absorção diferente para cada meio 
(D) À absorção em quantidades diferentes de um fármaco em cada órgão 

 
23) Um conceito importante na determinação da taxa de exposição dos pacientes à radiação é a: 

(A) Meia vida biológica 
(B) Vida média 
(C) Meia vida real 
(D) Meia vida física 

 
24) Na realização de uma imagem de encéfalo pela Ressonância Magnética, os cortes mais comuns são: 

(A) sagital, coronal e axial 
(B) sagital, axial e oblíquo 
(C) sagital, oblíquo e horizontal 
(D) horizontal, mediolateral e axial 

 
25) A radiação mais penetrante em tecidos mole, com a mesma energia cinética é a: 

(A) Alfa 
(B) Beta 
(C) Gama 
(D) Raio X 

 
26) Em um exame de Tomografia Computadorizada para a redução de ruído é indicada a técnica de: 

(A) Filtro de média banda 
(B) Realce de borda 
(C) Filtro de baixa banda 
(D) Filtro de alta banda 

 
27) Os três fatores de exposição de controle básico para contraste, densidade e definição ou ausência de 
nitidez são: 

(A) Miliamperagem, densidade e contraste 
(B) Quilovoltagem, miliamperagem e tempo de exposição 
(C) Contraste, tempo de exposição e quilovoltagem 
(D) Quilovoltagem, tempo de exposição e densidade 

 
28) A(s) estrutura(s) mais bem observada(s) numa Esofagografia na projeção lateral para tecidos moles é(são): 

(A) Laringofaringe, laringe, porção superior do esôfago e porção superior da traquéia 
(B) Estômago e alça em C do duodeno 
(C) Imagem frontal do esôfago 
(D) Esôfago entre a coluna vertebral e a região hilar 

 
29) Numa radiografia convencional de ossos nasais, a posição correta do paciente na projeção Parietoacantial 
é: 

(A) Posição ortostática ou decúbito dorsal 
(B) Ereto ou em decúbito ventral 
(C) Em posição ortostática 
(D) Decúbito, com o corpo parcialmente rodado para uma oblíqua 

 
30) A posição do Raio Central numa Radiografia de perna (Tíbia e Fíbola) é: 

(A) 5 a 10 graus cefálicos 
(B) 1cm distal ao epicôndilo medial 
(C) 2cm distal ao ápice da paleta 
(D) Perpendicular ao filme, orientado para o ponto médio do filme 

 




