
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

NEUROLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
 
21. Astereognosia, agrafestesia, negligência, extinção e anosognosia são decorrentes de lesão: 

 

(A) difusa do córtex cerebral. 

(B) do lobo temporal. 

(C) do lobo parietal. 

(D) do lobo frontal. 

(E) do lobo da ínsula. 

 

22. Um paciente tem redução da propriocepção consciente no membro superior esquerdo, menor sensação de dor e 

temperatura na face esquerda e menor sensação de dor e temperatura do lado direito do corpo, abaixo da 

cabeça. A lesão está: 

 

(A) no mesencéfalo à direita, acima do núcleo rubro. 

(B) no mesencéfalo à esquerda, abaixo do núcleo rubro. 

(C) na ponte à esquerda. 

(D) na transição bulbo-pontina à direita. 

(E) na parte inferior do bulbo à esquerda. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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23. Na Afasia Motora Transcortical, o paciente: 

 

(A) não tem fluência, compreende e repete. 

(B) não tem fluência, não compreende e não repete. 

(C) não tem fluência, compreende e não repete. 

(D) não tem fluência, não compreende e nomeia. 

(E) fala, compreende e não nomeia. 

 

24. No quadro de Hipertensão Intracraniana, o primeiro mecanismo tampão acionado com o fim de compensar o 

aumento da pressão intracraniana é: 

 

(A) a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. 

(B) o aumento da frequência respiratória. 

(C) o bloqueio dos canais de cálcio. 

(D) a saída de líquor do compartimento intracraniano. 

(E) o deslocamento do parênquima cerebral (hérnias cerebrais internas). 

 

25. Sobre o acometimento do Sistema Nervoso na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), assinale a 

opção INCORRETA. 

 

(A) O vírus HIV é frequentemente detectado no líquor e no tecido cerebral desde o início da infecção e em toda 

a sua evolução, independentemente da presença de sintomas neurológicos. 

(B) O Sistema Nervoso Central funciona como santuário para o vírus HIV em virtude da pobre penetração dos 

antirretrovirais no mesmo. 

(C) A natureza das alterações neurológicas é muito variada, e qualquer parte do Sistema Nervoso pode ser 

acometida. 

(D) As síndromes clínicas que ocorrem por ocasião da soroconversão e/ou primo-infecção têm evolução 

autolimitada e os pacientes apresentam recuperação total. 

(E) A demência associada à AIDS é um efeito de múltiplas infecções oportunistas. 

 

26. Sobre a Neurocisticercose, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) É a parasitose do Sistema Nervoso Central mais importante em todo o mundo. 

(B) O cestódio da Taenia solium, tem na espécie humana, seu único hospedeiro intermediário.  

(C) É uma doença restrita aos países de baixa renda. 

(D) A apresentação clínica mais comum e a mais preocupante é a Síndrome de Hipertensão Intracraniana em 

virtude da gravidade do quadro clínico. 

(E) O Albendazol é a droga preferida para o tratamento de todas as formas da doença em virtude do seu baixo 

custo em relação ao Praziquantel. 

 

27. Com relação ao tratamento farmacológico atualmente disponível para a Doença de Alzheimer (DA), assinale a 

opção INCORRETA. 

 

(A) É de natureza sintomática. 

(B) É feito com drogas inibidoras da colinesterase ou com antagonistas do glutamato. 

(C) A Galantamina está indicada para o tratamento da DA associada com doença cerebrovascular. 

(D) A Donepezila é superior terapeuticamente à Rivastigmina. 

(E) Os inibidores da colinesterase são eficazes e seguros tanto no tratamento dos sintomas cognitivos e 

comportamentais da DA, bem como sobre o desempenho funcional. 

 

28. São causas potencialmente reversíveis de Demência, EXCETO: 

 

(A) Hematoma Subdural Crônico. 

(B) Hidrocefalia de Pressão Normal. 

(C) Tumor Cerebral. 
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(D) Hipotireoidismo. 

(E) Demência com corpos de Lewy. 

 

29. Sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Leva ao óbito 3 a 5 anos após o início dos sintomas. 

(B) Acometeu Lou Gehrig, famoso esportista norte-americano. 

(C) O quadro clínico pode apresentar comprometimento cognitivo e de linguagem e alterações da 

personalidade. 

(D) Os achados atuais da neuroimagem superam os achados da eletroneuromiografia para o diagnóstico de 

certeza da ELA. 

(E) A única medicação aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) para o uso na ELA é o Riluzole. 

 

30. São indicações de exames complementares em Cefaleias, EXCETO: 

 

(A) Cefaleia associada ao abuso de analgésicos. 

(B) Paciente com a pior cefaleia. 

(C) Cefaleia da tosse. 

(D) Cefaleia de caráter progressivo. 

(E) Cefaleia em paciente com exame neurológico alterado. 

 

31. São cefaleias Indometacino-responsivas, EXCETO: 

 

(A) Cefaleia Idiopática em Pontadas. 

(B) Hemicrania Paroxística Crônica. 

(C) SUNCT. 

(D) Cefaleia Benigna do Esforço. 

(E) Hemicrania Contínua. 

 

32. O tratamento preventivo da Enxaqueca deve ser iniciado 

 

(A) quando as informações do Diário da Cefaleia não são confiáveis. 

(B) quando existe limitação da qualidade de vida pela incapacidade gerada nas crises. 

(C) quando o paciente tem crises que necessitam de internação. 

(D) quando existe relato de abuso de analgésicos. 

(E) na presença de comorbidades. 

 

33. A respeito das Cefaleias na Emergência, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A maior parte das cefaleias na emergência são primárias. 

(B) Os exames complementares são necessários quando se suspeita de cefaleia secundária. 

(C) Os exames complementares são a principal ferramenta no diagnóstico diferencial entre cefaleias primárias e 

secundárias. 

(D) O tratamento deve ser estratificado e pode combinar medicamentos com mecanismos de ação diferentes. 

(E) Deve-se sempre explicar ao paciente o que ele tem. 

 

34. Exemplo de coma, sem sinais de localização e sem sinais meníngeos: 

 

(A) Hemorragia subaracnóidea. 

(B) Tumor cerebelar. 

(C) Metabólico. 

(D) Meningoencefalite. 

(E) Traumatismo cranioencefálico. 
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Considere o caso clínico a seguir para responder às questões 35, 36 e 37. 

 

 

Paciente do sexo feminino, 48 anos, sem antecedentes mórbidos, atendida no Serviço de Urgência e Emergência, 

por ter apresentado quadro súbito de cefaleia, vômitos e confusão mental. Ao exame, apresenta-se sonolenta, escala 

de coma de Glasgow com 13 pontos, sem déficit motor apendicular. Ptose palpebral direita com anisocoria, pupila 

direita maior que a esquerda, não fotorreagente e estrabismo divergente à direita. Pressão Arterial 140 X 90 mmHg. 

Temperatura Axilar 37, 8º. 

 

 

35. Assinale o exame complementar para a confirmação do diagnóstico sindrômico: 

 

(A) Tomografia Computadorizada de Crânio. 

(B) Eletroencefalograma. 

(C) Doppler Transcraniano. 

(D) Punção Lombar com Análise do Líquor. 

(E) Ressonância Magnética Encefálica. 

 

36. Assinale o exame complementar para o diagnóstico etiológico: 

 

(A) Tomografia Computadorizada do Crânio. 

(B) Angiotomografia Encefálica. 

(C) Ressonância Magnética Encefálica. 

(D) Doppler Transcraniano. 

(E) Punção Lombar com Análise do Líquor. 

 

37. Assinale o tratamento proposto para o caso em questão: 

 

(A) Tratamento conservador em virtude da benignidade do quadro. 

(B) Antibioticoterapia após o resultado da análise do líquor. 

(C) Controle da hipertensão arterial e outras medidas de suporte avançado de vida. 

(D) Tratamento endovascular com oclusão do saco aneurismático. 

(E) Craniotomia em virtude do quadro emergencial de herniação uncal. 

 

38. São fatores de risco para a Apneia Obstrutiva do Sono, EXCETO: 

 

(A) Obesidade. 

(B) Aumento das adenoides. 

(C) Retrognatia. 

(D) Sexo masculino. 

(E) Tabagismo. 

 

39. Em relação à Epilepsia por Esclerose Mesial Temporal (Esclerose Hipocampal), assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Tem características relativamente estereotipadas, podendo ser considerada uma síndrome. 

(B) Apresenta um evento precipitante inicial em 50% dos casos. 

(C) Apresenta um intervalo latente com início das crises generalizadas na 2ª década de vida. 

(D) Foi incluída entre as “constelações” pela Comissão de Terminologia da ILAE 2005-2009. 

(E) Está associada à depressão. 
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40. O mecanismo de ação da Carbamazepina é o(a) 

 

(A) bloqueio dos canais de sódio voltagem-dependente. 

(B) bloqueio dos canais de cálcio. 

(C) bloqueio dos canais de cloro. 

(D) inibição simultânea da recaptação de serotonina e noradrenalina. 

(E) mecanismo de ação desconhecido. 

 

41. A respeito da Esclerose Múltipla (EM), assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A história natural apresenta dois padrões bem marcantes: a forma surto-remissão e a forma primariamente 

progressiva. 

(B) A forma da EM primariamente progressiva é mais frequente nas mulheres. 

(C) O Brasil é uma área de baixa prevalência. 

(D) Nos pacientes com a forma surto-remissão, a progressão pode sobrepor-se aos surtos, e a doença se tornar 

secundariamente progressiva. 

(E) O Complexo Principal de Histocompatibilidade Humano tem reconhecida influência na patogênese da EM. 

 

42. São drogas modificadoras de doença utilizadas no tratamento da Esclerose Múltipla, EXCETO: 

 

(A) interferonas. 

(B) acetato de Glatiramer. 

(C) mitoxantrone. 

(D) natalizumabe. 

(E) glicocorticosteroides. 

 

43. Assinale o achado que NÃO é comum entre as duas das seguintes condições: síndrome de Miller Fisher e 

Encefalite de Bickerstaff. 

 

(A) Ataxia. 

(B) Oftalmoplegia. 

(C) Alteração do nível de consciência. 

(D) Arreflexia. 

(E) Presença de anticorpos IgG anti GQ1b. 

 

44. Sobre a monitorização clínica e neurofisiológica, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A monitorização da pressão intracraniana no traumatismo cranioencefálico grave se apoia em estudos com 

evidência nível 1 da Academia Brasileira de Neurologia em associação com a Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia. 

(B) A escala FOUR (Full Outline of UnResponsiviness) tem reprodutibilidade comparável à da escala de Coma 

de Glasgow, porém tem a desvantagem de não permitir avaliar respostas em pacientes sob ventilação 

mecânica e respostas do tronco encefálico. 

(C) O Doppler Transcraniano é o único método não invasivo de neuroimagem, em tempo real, para avaliação 

das características do fluxo sanguíneo cerebral. 

(D) A monitorização Eletroencefalográfica Contínua não encontra espaço em Unidade de Terapia Intensiva 

Neurológica, devido à presença de vários estímulos e dispositivos eletrônicos neste ambiente. 

(E) A escala NIHSS de AVC (Acidente Vascular Cerebral) do NIH (Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos) quantifica déficits neurológicos durante a trombólise endovenosa, porém tem a desvantagem da 

fraca correlação entre os mais variados profissionais da Unidade de Terapia Intensiva Neurológica. 
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45. Sobre o tratamento da Doença de Parkinson, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Na fase inicial da doença com sintomas leves e não incapacitantes, pode-se optar por IMAO-B (Inibidores 

da Monoaminoxidase B) ou Amantadina. 

(B) Os anticolinérgicos (Biperideno e Triexifenidila) são cada vez menos utilizados no tratamento da Doença de 

Parkinson. 

(C) A ação neuroprotetora da selegilina nunca foi devidamente comprovada. 

(D) A levodopa é a principal droga para o tratamento da Doença de Parkinson, atuando sobre os sintomas 

motores e não motores da doença.  

(E) A Amantadina pode ser útil no controle das discinesias na fase avançada da Doença de Parkinson. 

 

46. Ajuda a apoiar o diagnóstico de Tremor Essencial em vez de Doença de Parkinson: 

 

(A) Distúrbio da Marcha. 

(B) Sexo masculino. 

(C) Progressão lenta do tremor durante 5 anos. 

(D) Histórico familiar. 

(E) Tremor cefálico. 

 

47. Em comparação com o AVC (Acidente Vascular Cerebral) em pacientes com menos de 55 anos, o fator de risco 

que é mais comum em indivíduos com idade superior a 55 anos é: 

 

(A) forame oval patente. 

(B) fibrilação atrial. 

(C) dissecção carotídea. 

(D) doença de Moyamoya. 

(E) anticorpos antifosfolípides. 

 

48. Tratamentos mais eficazes no tratamento da Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica: 

 

(A) Corticosteroides, fisioterapia, imunoglobulinas. 

(B) Corticosteroides, fisioterapia, terapia de radiação. 

(C) Corticosteroides, plasmaférese, cirurgia. 

(D) Costicosteroides, imunoglobulina, fator de crescimento do nervo. 

(E) Plasmaférese, cirurgia, cama hiperbárica. 

 

49. A respeito da Síndrome de Guillain-Barré, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A maioria dos casos de Guillain-Barré está associada com uma história de síndrome C. jejuni, ou síndrome 

gastrointestinal, semelhante ao resfriado. 

(B) A maioria dos pacientes com Guillain-Barré apresenta fraqueza proximal do membro inferior, com paralisia 

ascendente dentro de horas a dias. 

(C) Instabilidade autônoma significativa pode acompanhar os sintomas de Guillain-Barré e requerer 

monitorização intensiva. 

(D) A imunoglobulina por via endovenosa e a plasmaférese são as duas opções terapêuticas que 

demonstraram acelerar a recuperação. 

(E) A síndrome de Guillain-Barré não se associa com dor neuropática. 
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50. Um homem de 62 anos queixa-se de fraqueza facial à direita. Um exame neurológico cuidadoso indica perda do 

sulco nasolabial e incapacidade de elevar o lábio superior do mesmo lado. Seu piscamento e os movimentos da 

testa e do lábio inferior estão normais. A causa mais provável de sua paralisia facial é: 

 

(A) Paralisia de Bell. 

(B) Tumor maligno da glândula Parótida. 

(C) Schwannoma do Vestibular. 

(D) Herpes zóster ótico. 

(E) Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. 

 


