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Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

MÉDICO -
NEUROLOGIA

MÉDICO -
NEUROLOGIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07



5 Cargo: Médico - Neurologia

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21



6 Cargo: Médico - Neurologia

O Brasil é um dos maiores fabricantes de 
bebida alcoólica e sua população, cada vez 
mais, tem consumido este produto muitas vezes 
incentivada pela propaganda em todas as áreas 
de comunicação. O alcoolismo é um problema de 
saúde pública. Segundo fontes do Senad-Cebrid 
publicadas, em 2007, a variação no consumo de 
álcool em adolescentes de 12-17 anos , entre os 
anos de 2001 e 2006, foi de

(A) 2%.
(B) 5%.
(C) 10%.
(D) 15%.
(E) 30% .

Sobre a terapia trombolítica no AVC isquêmico 
agudo, assinale a alternativa correta.

(A) O tratamento trombolítico está indicado com INR 
abaixo de 1.9.

(B)	 Atualmente	 pode-se	 tratar	 o	AVC	 com	 alteplase	 até	
6h.

(C) Pacientes não elegíveis para terapia trombolítica 
devem receber AAS e estatina.

(D)	 Fisioterapia	não	deve	ser	realizada	até	que	o	paciente	
receba alta hospitalar.

(E)	 Pacientes,	 com	 mais	 de	 1/3	 do	 território	 da	 artéria	
cerebral	média	acometido,	devem	receber	tratamento	
trombolítico dentro de 4,5h. 

Com relação ao tremor essencial, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Tranquilizar o paciente de que não se trata de Doença 
de Parkinson.

(B) Se o paciente não tiver prejuízo funcional, pode-se 
optar por não fazer uso de tratamento farmacológico.

(C) Beta-bloqueador e primidona são os medicamentos 
mais comumente utilizados.

(D) Pode haver roda denteada, mas neste caso não 
haverá rigidez.

(E) O álcool piora este tipo de tremor.

O uso de drogas ilícitas como cocaína, ecstasy 
e maconha, além de causar graves problemas de 
ordem social pela alteração de comportamento, 
é também responsável por grande número de 
doenças orgânicas. Qual a doença mais provável 
que ocorre em jovens usuários?

(A) Acidente vascular cerebral.
(B) Diabetes.
(C) Hipotireoidismo.
(D) Demência corpos de Lewy.
(E) Hipertireoidismo.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23
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(E) Carbamazepina e fenitoína são boas opções de 
tratamento em casos de epilepsias parciais.

Paciente, sexo masculino, 50 anos, chega ao 
pronto atendimento com fraqueza generalizada, 
disfagia, ptose palpebral bilateral e oftalmoplegia. 
Suspeita-se clinicamente tratar-se de Miastenia 
Gravis. Exames complementares colaboram com 
o diagnóstico, EXCETO

(A)	 eletroneuromiografia.
(B) teste do edrofônio.
(C) anticorpos anti NMDA.
(D) anti MUsK.
(E) anti AChR.

Considerando o atendimento no pronto socorro 
de um paciente apresentando suspeita de uma 
primeira crise epiléptica, assinale a alternativa 
que mais indica tratar-se de uma pseudocrise ou 
também chamada crise psicogênica.

(A) Paciente acima de 70 anos.
(B) Olhos fechados durante toda a crise.
(C) Mordedura de língua.
(D)	 Liberação	esfincteriana.
(E) Confusão mental pós-ictal.

Paciente de 60 anos, tabagista, etilista e hipertenso 
apresentou quadro agudo de ataxia, diplopia e 
confusão. Sobre este quadro, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	hipótese	principal	é	AVC	isquêmico	cerebelar.
(B) Deve-se considerar síndrome de Wernicke-Korsakoff, 

e fazer reposição de vitamina B12.
(C)	 Ressonância	magnética	é	o	exame	complementar	de	

escolha para este quadro, tendo em vista que a TC 
pode ser normal.

(D) A hipertensão deve ser agressivamente tratada antes 
de se estabelecer o diagnóstico.

(E) AAS está contraindicado, tendo em vista a alta 
probabilidade de Wernicke-Korsakoff.

Durante exame em paciente internado foi 
necessário estudo do liquor para melhor elucidação 
diagnóstica. Após centrifugação, apresentou 
importante xantocromia. Qual das alternativas a 
seguir indica a patologia menos provável?

(A) Icterícia, doenças hepáticas.
(B) Melanoma metastático.
(C) Meningite tuberculosa.
(D) Hematoma subdural crônico.
(E) Hipocarotenemia. 

Paciente com fraqueza em membros inferiores 
evoluindo rapidamente para tetraplegia flácida 
sendo necessário entubação orotraqueal devido 
à insuficiência respiratória já nas primeiras 
24hs. Exames complementares possibilitaram 
diagnóstico de síndrome de Landry-Guillain-Barre. 
Qual o melhor tratamento neste caso?

(A) Plasmaferese ou imunoglobulina.
(B) Pulsoterapia com metilpredinisolona.
(C) Prednisona por sonda nasoenteral.
(D) Apenas medicação sintomática.
(E) Metotrexate.

Em relação ao caso anterior, questão 30, assinale 
a melhor alternativa  para  ajudar   na confirmação 
diagnóstica.

(A)	 Liquor	cefaloraqueano	e	eletroneuromiografia.
(B) Proteína 14-3-3.
(C) Autoanticorpos  aquaporina 4.
(D) Anticorpos contra receptor de acetilcolina.
(E) Fator antinucleo e VHS.

Sobre diagnóstico topográfico e semiologia, 
assinale a alternativa correta.

(A) Lesão no mesencefálo com acometimento da mímica 
facial causa paralisia do andar superior e inferior da 
face.

(B)	 Sinal	de	Bell	que	ocorre	na	paralisia	 facial	periférica	
corresponde ao apagamento de sulco nasolabial 
ipsilateral.

(C) Paralisia da musculatura ocular extrínseca com 
resposta pupilar preservada sugere compressão do 
Nervo oculomotor.

(D) Na síndrome de Horner ocorre anisocoria devido à 
lesão	da	inervação	simpática	do	músculo	dilatador	da	
pupila.

(E)	 O	nervo	 facial	é	 responsável	pela	gustação	no	 terço	
posterior da língua e o nervo glossofaríngeo nos 2/3 
anteriores da língua.

Sobre os anticonvulsivantes, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A escolha do anticonvulsivante deve levar em 
consideração	o	tipo	de	crise	e	a	síndrome	epiléptica,	
bem como idade, sexo, comorbidade e interações 
medicamentosas.

(B) Ácido valproico pode ser mantido durante a gestação 
pois	 apresenta	 bom	 perfil	 de	 segurança	 quanto	 à	
teratogênese.

(C) Os efeitos adversos dose-dependente dos 
anticonvulsivantes que atuam nos canais de sódio 
são: tontura, ataxia e diplopia.

(D)	 Em	 pacientes	 desnutridos,	 com	 insuficiência	 renal	
ou	 hepática,	 o	 nível	 sérico	 total	 da	 fenitoína	 e	 do	
ácido valproico pode não ser elevado em casos de 
intoxicação medicamentosa.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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Paciente de 30 anos, sexo masculino, história 
familiar de doenças cerebrovasculares, chega 
para atendimento de emergência com cefaleia 
insuportável, vômitos e ocorre convulsão. Tônico 
clônica generalizada durante o atendimento. 
Realizada tomografia computadorizada de crânio, 
sem e com contraste, foi evidenciado sinal do 
delta vazio. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Hemorragia subaracnoidea.
(B) Hemorragia intraparenquimatosa.
(C)	 Trombose	de	artéria	cerebral	média.
(D) Trombose de seio venoso.
(E) Hematoma subdural crônico.

Durante plantão em hospital referência em 
AVC, você é chamado pelo setor de emergência 
para avaliar paciente recebido com história de 
hemiplegia súbita à direita e afasia expressiva 
que iniciou há 30 minutos. História de diabetes, 
hipertensão e cardiopatia. Realizada tomografia de 
crânio sem contraste que foi normal. Hemograma 
com plaquetas normal. TAP com INR 1,9. Glicemia 
de 300 ug/ml. Pressão arterial de 180mmhgx 
110mmhg.  NIH 15 pontos. Qual seria sua conduta 
neste caso?

(A) Tratamento conservador sem trombólise endovenosa.
(B) Realizaria Trombólise após abaixar PA em 20%.
(C) Opção por corrigir a hiperglicemia antes da trombólise.
(D)	 Pediria	uma	ressonância	magnética	de	crânio	já	que	a	

TC esta normal.
(E) Faria trombolítico imediatamente para não perder 

tempo.

A negligência, imperícia e imprudência são 
hoje procedimentos enquadrados dentro do 
erro médico. Assinale, dentre as alternativas, 
aquela que mais se aproxima da definição sobre 
negligência.

(A) Fazer o que não devia.
(B) Fazer errado.
(C) Não fazer o que devia.
(D)	 Romper	com	o	sigilo	médico.
(E) Informar o prognóstico ao paciente gravemente 

enfermo.

Em atendimento de emergência diante de paciente 
que se apresenta agudamente enfermo com febre, 
estupor, afasia, rigidez de nuca e convulsões já 
controladas,foi aventada a hipótese de encefalite 
por HSV tipo1. Sobre o quadro, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) O exame de PCR para Herpes pode negativar-se a 
partir da terceira semana.

(B) O aumento de lactato no LCR falaria a favor de 
meningite bacteriana.

(C)	 A	 tomografia	 de	 crânio	 e	 eeg	 são	 exames	 muito	

importantes nesse caso.
(D)	 Aguardaria	o	resultado	definitivo	do	PCR		para	iniciar	

o antiviral.
(E)	 Na	 dúvida	 quanto	 à	 etiologia,	 poderia	 associar	

ceftraxona	até	melhor	elucidação.

Você recebe em seu consultório um paciente com 
exames complementares querendo tirar dúvidas 
sobre provável quadro infeccioso.  Tratava-se de 
um exame de sangue para pesquisa viral para 
Epstein baar com IGG positivo e IGM negativo. 
Diante desta dúvida, assinale a alternativa que 
você considera como a mais provável.

(A)	 Afirmaria	que	existe	presença	de	mononucleose.
(B) IGG positivo com IGM negativo falam a favor do 

contato passado por vírus.
(C) Somente se o IGM estivesse positivo eu poderia 

afirmar	de	contato	passado	por	vírus.
(D)	 Pediria	novos	exames	para	tirar	dúvidas.
(E) IGG negativo daria mais segurança  em relação à 

proteção futura da doença.

Em centro de epilepsia foi relatado para 
pesquisa várias síndromes epilépticas em que 
eram considerados vários fatores como idade, 
sinais clínicos das crises, resultado dos exames 
eletrencefalográficos e medicação apropriada 
para o controle das crises. Qual o resultado dos 
exames de eeg encontrados nas síndrome de 
WEST, síndrome de Lennox Gastaut e Epilepsia 
Mioclonica  Juvenil, respectivamente?

(A) Hipsarritimia, complexos ponta onda 2,5c-s, descargas 
generalizadas polipontas-onda lenta.

(B) Complexos ponta onda 2,5c-s, descargas 
generalizadas  polipontas-onda lenta, hipsarritimia.

(C) Descargas generalizadas  polipontas-onda lenta, 
hipsarritimia, complexos ponta-onda lenta 2,5c-s.

(D) Hipsarritimia, descargas generalizadas  polipontas-
onda lenta, complexos ponta-onda 2,5c-s.

(E) Complexos ponta onda 2,5c-s, hipsarritimia, descargas 
generalizada polipontas-onda lenta.

Diante de um caso de status epilepticus convulsivo 
em adulto jovem, você se depara com a falta da 
medicação diazepan 10mg injetável para dar 
sequência ao tratamento. Assinale a alternativa 
correta em relação a melhor opção de tratamento 
para cessar a convulsão.

(A) Fenobarbital.
(B) Fenitoína.
(C) Midazolan.
(D) Haloperidol.
(E) Carbamazepina.

Durante atendimento de urgência em homem 
de 70 anos você percebe que ocorreu perda do 
campo visual de forma súbita. Fazendo teste de 

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39
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campimetria em olhos separados, encontra-se 
perda do campo temporal em olho direito e perda 
do campo nasal em olho esquerdo. Diante deste 
sinal semiológico, você conclui a posibilidade de

(A) infarto occipital esquerdo.
(B) hemorragia retiniana temporal.
(C) lesão aguda em quiasma óptico.
(D) hemorragia retiniana nasal.
(E) infarto occipital direito.

Sobre a Doença de Alzheimer, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 forma	 hereditária	 é	 autossômica	 recessiva	 e	
corresponde a maioria dos casos.

(B) Pacientes com mais de 80 anos têm progressão da 
doença mais rápida, comparado com indivíduos mais 
jovens.

(C)	 Alterações	típicas	nos	exames	de	imagem	confirmam	
o diagnóstico.

(D)	 Transtorno	psiquiátrico	não	 influencia	a	avaliação	de	
suspeita da doença de Alzheimer.

(E)	 Pacientes	têm	prejuízo	na	função	cortical	colinérgica,	
onde atua donepezila e rivastigmina.

Durante atendimento em ambulatório de doenças 
desmielinizantes você recebe paciente com 
exames complementares e diagnóstico clínico 
definido para iniciar tratamento da Esclerose 
Múltipla, assinale a alternativa correta em relação 
aos conhecimentos básicos para conduzir o caso.

(A) No tratamento agudo, a pulsoterapia com 
metilprednisolona	é	mais	eficaz	do	que	corticoterapia	
oral.

(B) Devido a sua facilidade posológica natalizumab pode 
ser utilizado como primeira escolha.

(C) Pacientes que apresentam sintomas gripais devem 
descontinuar o uso dos interferons, tendo em vista que 
tais	sintomas	se	intensificam	com	o	passar	do	tempo.

(D) Acetato de glatirâmer parece ser mais seguro na 
gestação do que os interferons.

(E) Os exames de monitoramento dos parefeitos do 
fingolimod	são	os	mesmos	do	interferon	e	acetato	de	
glatirâmer.

Em relação à Polineuropatia diabética, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Diminuição	 ou	 ausência	 do	 reflexo	 aquileu	 ocorre	
tardiamente na doença.

(B) É comum o paciente apresentar-se predominantemente 
com sintomas de fraqueza, com discreto acometimento 
sensitivo.

(C)	 Duração	e	severidade	da	hiperglicemia	é	o	principal	
fator de risco para polineuropatia.

(D) Inibidores da recaptação da serotonina são tão 
efetivos quanto tricíclicos no controle da dor.

(E)	 Eletroneuromiografia	é	imprescindível	no	diagnóstico.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

Sobre o diagnóstico de Hemorragia Subaracnoide 
(HSA), assinale a alternativa correta.

(A)	 Tomografia	 sem	 evidência	 de	 hemorragia	 exclui	 o	
diagnóstico de HSA.

(B)	 A	 sensibilidade	 da	 tomografia	 em	 detectar	 HSA	
aumenta com o passar das horas sendo próximo a 
100% com 48h de evolução.

(C)	 A	 ressonância	 magnética	 tem	 maior	 sensibilidade	
do	 que	 a	 tomografia	 nos	 casos	 de	 apresentação	
subaguda (>4 dias).

(D)	 Punção	lombar	é	necessária	para	estimar	a	gravidade	
da hemorragia.

(E) Tipicamente o líquor apresenta alguns poucos 
eritrócitos, sendo facilmente diferenciável de acidente 
de punção.

Paciente se apresenta para atendimento 
programado em ambulatório neurológico 
especializado em distúrbios do movimento. No 
presente caso, é portador da doença de Parkinson. 
Assinale a alternativa cuja manifestação clínica 
deverá estar ausente.

(A) Tremor.
(B) Rigidez.
(C) Distonia.
(D) Bradicinesia.
(E) Instabilidade postural. 


