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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, 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

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, 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

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Um paciente de 8 anos com quadro de dificuldade 
escolar por apresentar comportamento hipercinético 
e desatento. Tem como queixa ainda o fato de ser 
alérgico, ter rinite, o que gera problemas no sono, com 
roncos e microdespertares. É mais CORRETO afirmar  
sobre este caso que: 
a) O paciente apresenta Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH) e deve ser tratado com 
Metilfenidato

b) O paciente apresenta transtorno do sono, devido ao 
quadro alérgico, que poderia gerar apnéia obstrutiva do 
sono, a qual interfere com o comportamento e atenção

c) O paciente apresenta TDAH e deve ser tratado 
exclusivamente com psicoterapia cognitiva-
comportamental

d) Os eventos noturnos descritos devem ser investigados 
quanto a possível causa epiléptica que poderia gerar 
um comportamento pós-ictal como o descrito

e) O paciente apresenta TDAH e pode ser tratado tanto 
com terapia comportamental como com medicamentos 
específicos

27) Um paciente, do sexo masculino, apresenta quadro 
de deficiência mental, com antecedente pessoal de 
alcoolismo materno, durante a gestação, é trazido 
para uma avaliação neurológica. Faz-se necessário a 
diferenciação entre Síndrome alcoólico fetal e outras 
causas que levem ao comprometimento intelectual. A 
alternativa CORRETA em relação a diferenciação destes 
quadros é: 
a) O diagnóstico mais provável é Doença metabólica, pela 

alta incidência na população, principalmente no sexo 
masculino, gerando comprometimento intelectual 

b) Com certeza a deficiência é devida ao uso de álcool na 
gestação, não sendo necessárias maiores análises

c) O diagnóstico mais provável é Síndrome do X-frágil, 
por ser a maior causa de Deficiência mental no sexo 
masculino e o paciente deveria ser submetido à exame 
cromossômico específico 

d) Se houver melhora do rendimento intelectual com o 
passar do tempo, ficará claro tratar-se de Síndrome 
alcoólico fetal, que com o tempo vai ocorrendo uma 
desintoxicação do indivíduo

e) Embora o diagnóstico pareça apontar para Síndrome 
alcoólico fetal, outros diferenciais deveriam ser 
aventados, tanto em cromossomopatias, quanto 
encefalopatias progressivas ou decorrências ambientais.
Não se pode esquecer que cerca de 3% da população 
exibem retardo mental sem uma etiologia aparente  

28) Reconhecer e diagnosticar as neoplasias de Sistema 
Nervoso Central com base nas características 
específicas e comportamento  é de suma importância. 
Em relação aos tumores da Pineal é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Os tumores de células germinativas do Sistema 

Nervoso Central (SNC) são muito comuns, sendo uma 
das grandes etiologias encontradas em crianças e 
adolescentes 

b) Os tumores de células germinativas é o grupo mais 
comum de tumores da pineal

c) A região da glândula pineal pode originar 17 tipos 
histologicamente diferentes, incluindo os de células 
germinativas, lipomas, gliomas, pineocitomas, entre 
outros

d) O pineablastoma é indiferenciado, invasivo e ocorre na 
infância, com predomínio no sexo masculino  

e) Os tumores próprios do parênquima da Pineal, 
originam-se dos pineócitos ou de seus precursores 
e se dividem em bem diferenciados (pineocitomas), 
pouco diferenciados (pineoblastomas) e tumores com 
diferenciação intermediária

29) Epilepsia Mioclônica Progressiva(EMP) corresponde 
a um grupo heterogêneo que se caracteriza pela 
associação de mioclonias, déficit neurológico 
progressivo e outros tipos de crise.  Em relação ao 
tema é INCORRETO afirmar que: 
a) Não existe padrão clínico estereotipado para Epilepsia 

Mioclônica com Fibras Vermelhas Rajadas (MERRF)
b) O tipo mais freqüente de EMP é a Doença de Unverricht 

– Lundborg, que ocorre em qualquer parte do mundo, 
sendo um pouco mais freqüente nos países Bálticos e 
Mediterrâneo 

c) A Doença de Lafora apresenta quadro clínico 
caracterizado por epilepsia, miioclonias e demência, 
além da presença de corpúsculos de inclusão 

d) Na Sialidose tipo I encontramos mancha vermelho 
cereja no Fundo de olho, com leve comprometimento 
visual, quadro demencial progressivo e debilitante, com 
sinais de liberação piramidal 

e) Os principais sinais e sintomas da Lipofuscinose 
Ceróide Neuronal incluem deterioração psicomotora, 
perda visual e epilepsia 

30) Pacientes com sintomatologias paroxismais não 
epilépticas chegam muitas vezes aos Serviços de 
Neurologia com a hipótese de epilepsia, por apresentar 
sintomas que geram confusão no diagnóstico. Sobre o 
tema é INCORRETO afirmar que: 
a) O disgnóstico de masturbação,aventado quando a 

criança esfrega as pernas, se contrai, fica vermelha, não 
é possível antes que a criança tenha alguma vivência 
sexual, levando a pensar em abuso     

b) Tiques motores múltiplos associados a um ou mais 
tiques vocais, em algum momento da evolução da 
doença são características de Sindrome de Gilles de La 
Tourette 

c) Ocorrência de perda de consciências em situações de 
estresse como coleta de sangue, faz com que se pense 
em Síncope Infantil

d) Paciente que senta na cama à noite, com aspecto de 
medo, assustado, que não se lembra depois do ocorrido, 
faz pensar em Terror Noturno 

e) Pacientes que referem acordar e não conseguir se 
movimentar, lembram paralisia do sono  
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31) Na investigação de pacientes com alteração da 
consciência é de suma importância a avaliação a 
partir de sinais e sintomas neurológicos. Assinale a 
associação CORRETA entre as colunas, relacionadas a 
este tema:
I. Letargia
II. Obnubilação 
III. Estupor
IV. Coma
A. Responsivo aos estímulos que não a dor.  
B.  Responsivo somente à dor . 
C.  Dificuldade de manter o estado de alerta.
D.  Não responsivo à dor. 
a) ID; IIC; IIIA; IVB
b) IA; IIB; IIIC; IVD
c) IB; IIC; IIIA; IVD
d) IC; IIA; IIIB; IVD
e) IC; IIB; IIID; IVA

32) A expressão Doença de Moyamoya é reservada para 
etiologia idiopática, sendo também denominada 
arteriopatia idiopática progressiva da infância. Com 
relação a esta patologia é INCORRETO afirmar que:
a) Tanto a doença quanto as várias etiologias que levam 

a quadros semelhantes, têm ocorrência exclusivamente 
na infância  

b) Outras etiologias podem levar a um quadro angiográfico 
semelhante, com etiologia definida, sendo que nestes 
casos a denominação correta seria síndrome de 
Moyamoya 

c) Em alguns casos existe a possibilidade de tratamento 
cirúrgico, dentre os quais a anastomose com ramos da 
carótida externa 

d) Na angiografia digital as imagens são descritas como 
névoa ou fumaça de cigarro  

e) Observa-se oclusão de grandes ramos, frequentemente 
de ambas as artérias carótidas internas  

33) Assinale entre as drogas anti-epilépticas abaixo, aquela 
que pode causar aumento de peso corporal.
a) Lamotrigina
b) Topiromato
c) Oxcarbazepina
d) Valporoato
e) Fenitoína

34) Contaminação do Sistema Nervoso Central (SNC) 
por parasitas e microorganismos são uma grande 
preocupação para o neurologista, pois levam à riscos 
de morbidade e mortalidade. 

 Em relação ao tema a alternativa INCORRETA é: 
a) A tríade de Hutchinson, com surdez neurosensorial, 

ceratite intersticial e alterações de implantação 
dentária, é encontrada nas infecções congênitas por 
Citomegalovírus   

b) Os fungos em geral não causam contaminação de SNC 
em pessoas hígidas e sua porta de entrada principal é a 
via aérea, através da aspiração de esporos 

c) O Cryptococos neoformans é de distribuição universal 
e encontrado particularmente no solo e fezes de aves, 
principalmente pombos  

d) A neuroesquistossomose mansônica decorre 
provavelmente de lesões vasculares, provocadas por 
obstrução mecânica ou por alterações circulatórias pela 
reação de hipersensibilidade a substâncias do parasita

e) A Doença de Creutzfeldt-Jakob, a síndrome de 
Gerstman-Straussler-Scheinker e o Kuru são doenças 
priônicas

35) Pacientes com quadro de miotonias, anormalidades 
no crescimento ósseo, incluindo baixa estatura e tórax 
em peito de pombo, anormalidades da cartilagem 
epifisária e contraturas articulares. O quadro descrito é 
compatível com: 
a) Emery Dreyfuss
b) Schwatz-Jampel
c) Fukuyama 
d) Silverman-Handmaker
e) Walker-Warburg
 

36) As doenças neuromusculares são importantes causas 
de debilitação progressiva, devendo ser precocemente 
reconhecidas, para melhor entendimento do 
prognóstico e para se tomar medidas que melhorem 
a qualidade de vida dos portadores. Em relação ao 
tema assinale a alternativa que melhor correlacione as 
colunas abaixo: 
I. Distrofinopatias
II. Sarcoglicanopatias
III. Caveolinopatias 
IV. Perlecan
A. Distrofias musculares tipo cintura autossômica 

dominante tipo IC, hiperCKemias e doença muscular 
ondulante.

B. Síndrome de Schwatz-Jampel.
C. Distrofias musculares ligadas ao X, distrofia de 

Duchenne e de Becker.
D. Distrofias de cintura, incluindo a forma autossômica 

recessiva grave da infância, semelhante à Duchenne.
a) I C; II D; III A; IV B  
b) I A; II B; III C; IV D 
c) I B; II D; III A; IV C
d) I D; II B; III A; IV C 
e) I C; II D; III B; IV A

37) A síndrome depende da isquemia da porção ventral da 
base do pedúnculo cerebral. Clinicamente resulta em 
dois fenômenos: hemiplegia contralateral completa; 
e sinais de comprometimento do III nervo do lado da 
lesão. Esta descrição é compatível com:  
a) Síndrome de Chiray
b) Sugere lesão hemisférica, na verdade sem um síndrome 

específico
c) Síndrome do núcleo rubro  
d) Síndrome de Benedikt
e) Síndrome de Weber  

38) Manifesta-se na adolescência e associa 
comprometimento proximal de cintura escapular, com 
característica de escápula alada, mas com preservação 
do deltoideo e com comprometimento da face, 
apresentando a clássica boca de tapir. Esta descrição é 
compatível com: 
a) Distrofia muscular facioescapuloumeral
b) Sarcogliconopatias
c) Distrofia Muscular Merosina-deficiente
d) Miopatia de Nonaka
e) Distrofia muscular de Emery Dreyfuss 

39) Quadros de hipertensão intracraniana são sempre 
angustiantes e requerem um rápido diagnóstico e 
tratamento. São possíveis causas de Hipertensão 
intracraniana as que se seguem, EXCETO: 
a) Fármacos como àcido lalidíxico; contraceptivos orais; 

doxiciclina, tetraciclina e Vitamina A
b) Distúrbios sistêmicos como anemia ferropriva, 

deficiência de vitamina A ou D; Guillain-Barré; leucemia 
e lúpus  

c) Distúrbios metabólicos como: Hipoparatireoidismo; 
hipotireoidismo; hipoglicemia

d) Otite média e sinusite levando a trombose de seios
e) Distúrbios metabólicos como cetoacidose metabólica; 

galactosemia; gravidez; insuficiência de supra-renal
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40) Entre as doenças que potencialmente podem afetar o ser 
humano, transmitidas por aves, está a Toxoplasmose. 
É do interesse do Neuropediatra principalmente a 
Toxoplasmose congênita. Em relação ao tema são 
corretas as afirmações abaixo, EXCETO : 
a) A taxa de infecção é mais alta no primeiro trimestre, 

mas os fetos contaminados nesta fase têm menos 
comprometimentos de SNC 

b) O Toxoplasma gondii é um protozoário que afeta um em 
cada 1000 nascidos vivos por ano 

c) Os sintomas da infecção na mãe geralmente não são 
sentidos  

d) A transmissão transplacentária é possível tanto em 
infecção primária de mães sem outros comprometimentos 
quanto em mães imunocomprometidas 

e) Um quarto dos neonatos infectados apresentam 
envolvimento multissistêmico ao nascer ( febre, erupção 
cutânea, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia)

41) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta relativas à Doenças neurocutâneas.
 Frase I: Na Ataxia-telangectasia a detereorização 

neurológica é progressiva e geralmente ocorre na 
adolescência. As causa freqüentes de óbito são as 
doenças linfoproliferativas, como linfoma e leucemia.   

 Frase II: Na hipomelanose de Ito as lesões cutâneas 
características são manchas hipopgmentadas, de 
bordos irregulares em tronco e membros, evidenciadas 
à lâmpada de Woods. Associam-se à manchas café 
com leite, manchas mongólicas, heterocromia de íris e 
cabelo, alopecia.  

 Frase III : A Esclerose tuberosa, também denominada 
de doença de von Recklinghausen, é caracterizada pelo 
desenvolvimento de hamartomas em múltiplos órgãos, 
como encéfalo, pele e rins.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) Todas estão corretas
b) Somente a frase I está correta 
c) Todas estão incorretas
d) A frase I está incorreta
e) A frase III está incorreta

42) Os estados de mal epilépticos (EME) são uma 
preocupação constante de neuropediatras e das 
famílias dos portadores de epilepsia. São verdadeiras 
as afirmações abaixo, EXCETO: 
a) Existem distinções entre as etiologias segundo as faixas 

etárias, sendo que em crianças são mais comuns as 
causas infecciosas ou febris 

b) Quando as crises são motoras, particularmente as Tonico 
clônicas generalizadas, que se mantenham por mais do 
que 5 minutos, deve-se raciocinar neurologicamente 
como uma possível evolução para um status epiléptico

c) O EME clônico é muito comum, predominando nas 
faixas pré-puberais e adolescência. A Consciência está 
sempre preservada e está comumente associado à 
alterações do lobo frontal    

d) Pacientes com Encefalopatia epiléptica, tipo Lennoux-
Gastaut têm maior propensão  para estado de mal de 
ausência, que podem durar dias

e) Em mais de 10% dos pacientes tratados de EME, 
cessam as crises clínicas ou se mantêm em sintomas 
sutis, mas há persistência de crises eletrográficas 
contínuas    

43) Um padrão epiléptico também denominado 
Epilepsia parcial contínua, é caracterizado por crises 
somatomotoras comumente com marcha jacksoniana 
e mioclonias. Esta descrição é compatível com :
a) Landau-Kleffner 
b) Munchausen
c) Panayiotopoulos
d) Epilepsia tipo West
e) Síndrome de Kojewnikov

44) Estamos vendo nos últimos anos um aumento 
significativo de diagnóstico de Transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH), nos ambulatórios de 
neuropediatria.  Tal constatação nos alerta para uma 
melhor formação dos profissionais para o assunto. 
Sobre o tema são corretas as afirmações abaixo, 
EXCETO:
a) Transtornos do comportamento, com hiperatividade e 

desatenção ocorrem em crianças e cerca de 60% delas 
continuarão com o quadro na vida adulta

b) Hiperatividade e impulsividade, além da desatenção, 
por no mínimo seis meses antes do diagnóstico, são 
essenciais para a confirmação da forma TDAH

c) Na grande maioria dos casos ao quadro de TDAH se 
agregam coocorrências, como Transtorno Opositor, 
Ansiedade, Transtorno do desenvolvimento da 
Coordenação   

d) Dislexia de desenvolvimento e superdotação 
são diagnósticos diferenciais, por mostrarem 
comportamentos semelhantes, mas uma vez 
estabelecidos excluem a possibilidade de  TDAH

e) Para se fazer o diagnóstico de TDAH é necessário 
descartar causas orgânicas, como distúrbios do sono, 
alterações de hormônios tireoidianos, epilepsia, entre 
outros  

45) Quadros neurológicos associados à ataxia devem 
sempre ser investigados pela possibilidade de 
diagnósticos graves. Quando o paciente apresenta 
ataxia, oftalmoplegia e arreflexia, deve-se pensar em 
síndrome de:   
a) Neuropatia atáxica aguda
b) Miller Fisher  
c) Ataxia cerebelar aguda   
d) Esclerose Múltipla 
e) Ataxia da infância com hipomielinização do SNC

46) A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um quadro 
neurológico assustador para o Neuropediatra que deve 
fazer o diagnóstico e instituir a terapêutica o mais breve 
possível sob pena de poder levar o paciente ao óbito.  
Sobre o tema é INCORRETO afirmar que:
a) O comprometimento motor, com fraqueza muscular,  é 

sempre simétrico e ascendente    
b) A apresentação inicial é, na maioria dos casos, de 

parestesia em pés ou mãos, associada à dor neuropática 
em região lombar e distal

c) A insuficiência respiratória pode ocorrer dependendo do 
grau de comprometimento muscular, principalmente dos 
músculos flexores e extensores do pescoço, rombóide e 
trapézio

d) Existe maior chance de recaída em gestantes e 
nos pacientes com outras doenças sistêmicas em 
associação, como infecção por HIV e Lupus

e) Os reflexos tendíneos podem estar hipoativos desde 
o início, mesmo em músculos com força relativamente 
preservada, evoluindo para arreflexia
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47) Em relação ao tema Traumatismo Craniano na Infância, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.

 Frase I: O crânio de lactentes é bastante maleável e 
elástico, sofrendo deformações momentâneas que podem 
ocasionar lacerações durais ou vasculares sem fratura 
craniana evidente. 

 Frase II: Na idade em que as suturas cranianas ainda 
estão abertas, lesões com efeito de massa maiores se 
desenvolvem de forma significativa, antes de gerar sintomas 
clínicos.

 Frase III: Discordância entre as lesões intracranianas nas 
sequências FLAIR e difusão, indicando lesão atual e lesões 
pregressas, são características de trauma não acidental. 

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas a primeira frase está correta
b) Todas as frases estão incorretas
c) Apenas a segunda frase está correta
d) Todas as frases estão corretas
e) Apenas a terceira frase está correta

48) Na história e exame clínico de um paciente o 
neuropediatra constata retardo mental, epilepsia, 
degeneração cerebral progressiva, alterações ósseas, 
hipotermia e anormalidades de cabelo. A fácies 
lembra a de um “querubim”. Nesta patologia a um erro 
metabólico relacionado:  
a) Ao Cobre 
b) À uréia  
c) À mitocôndria  
d) Ao chumbo
e) Ao mercúrio

49) Analisar as características clínicas e 
anatomopatológicas das neoplasias de SNC é de 
fundamental importância diagnóstica e terapêutica. 
Com base neste tema avalie as frases a seguir.

 Frase I: O astrocitoma subependimário de células gigantes 
é um tumor intraventricular benigno associado à Esclerose 
Tuberosa.

 Frase II: A maior etiologia encontrada em crianças, entre 
3 e 10 anos de idade, de doenças que acometem o tronco 
cerebral, é representada por lesões gliais astrocísticas. 

 Frase III: O astrocitoma pilocístico tem o seu nome derivado 
das longas projeções de aspecto capilar que se originam 
dos astrócitos neoplásicos. 

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as frases estão incorretas 
b) Todas as frases estão corretas
c) Apenas a primeira frase está correta  
d) Apenas a segunda frase está correta
e) Apenas a terceira frase está correta

50) Um neuropediatra está avaliando um paciente 
encaminhado devido à cranioestenose e sintomas que 
lembram hipertensão intracraniana. Apresenta-se com 
deformidade facial desde o nascimento, que, segundo 
relatos da mãe, tem se tornado mais evidente. O crânio 
é alargado anteriormente devido à cranioestenose 
coronal. Os olhos são bem separados e proeminentes. 
O nariz tem aspecto de um bico e a língua é grande e 
protrusa. O quadro é descrito compatível  com: 
a) Síndrome de Crouzon  
b) Síndrome de Carpenter
c) Síndrome de Apert
d) Migração neuronal Defeituosa
e) Holoprosencefalia
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