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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações



3IBFC_46

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

a)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
b)  Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
c)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d)  Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
e)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. Em um plantão muito 
agitado, um  adolescente é trazido pelos colegas, com 
quadro de comprometimento de consciência e dor de 
cabeça intensa. O plantonista reconhece o adolescente 
pois já não é a primeira vez que o atende. Sabe que é 
usuário de drogas ilícitas. Na dúvida sobre o caso pede 
uma Tomografia e identifica um Acidente vascular, uma 
hemorragia subaracnóidea.  Este quadro é sugestivo 
de complicações devido, mais provavelmente, ao uso 
de: 
a) LSD
b) Heroina
c) Anfetaminas
d) Maconha
e) Cocaína, principalmente crack

27) Desde a década de 90 o conceito de Neuroplasticidade 
tem estado na mídia e nas academias, de forma mais 
contundente. Sabemos que no desenvolvimento do 
sistema nervoso (SN), ela atua de forma muito efetiva.  
Em relação ao tema é INCORRETO afirmar que: 
a) Apoptose neuronal ocorre caracteristicamente em 

situações de doenças neurológicas envolvendo vias do 
SN Central  

b) A idéia clássica de que neurônios não se modificam ou 
regeneram após serem formados está incorreta   

c) Embora inicialmente pensada como exceção, a 
Neuroplasticidade é na realidade a regra, a forma de 
trabalho cerebral, inclusive para o aprendizado 

d) Crianças com dano neurológico como um acidente 
vascular encefálico, que leve à afasia têm mais chance 
de recuperação da fala e num tempo menor do que um 
adulto 

e) O córtex cerebral é formado, em suas camadas 
neuronais, de dentro para fora durante a gestação, 
respeitando uma neuroplasticidade ontogênica

28) Doença em que os afetados  já apresentam sinais 
ao nascimento, tendo um hemicorpo, ou apenas um 
membro de coloração mais avermelhada, pela maior 
quantidade de vasos sanguíneos. Evoluem com 
assimetria de membros, sendo que os afetados ficam 
maiores do que os do hemicorpo normal. São possíveis 
acidentes vasculares cerebrais. Esta descrição é 
compatível com:
a) Neurofibromatose 
b) Hipomelamose de Ito 
c) Síndrome de Klippel-Feil 
d) Síndrome de Klippel Trenaunay Weber
e) Síndrome de Sturge -Weber

29) Os primeiros anos de vida são de fundamental 
importância para o desenvolvimento neurológico 
adequado da criança. Segundo o exame neurológico 
evolutivo até no máximo 18 meses a criança deverá:    
a) Estar subindo e descendo escadas com apoio
b) Estar livre de sincenesias
c) Fazer garatujas intencionais com lápis e papel
d) Estar falando frases simples
e) Ter noção de persistência de objetos

30) Analise as frases abaixo em relação à  Miopatia. 
 Frase I: A miopatia nemalínica está geralmente associada a 

aspectos dismorficos e envolvimento bulbar. 
 Frase II: Na Distrofia muscular de Emery Dreifuss Tipo II a 

transmissão genética é autossômica recessiva e no Tipo III 
é autossômica dominante. 

 Frase III: Nas miopatias congênitas os sintomas estão 
presentes desde o nascimento, com a criança se 
apresentando hipotônica, com pouca movimentação 
espontânea, fraqueza muscular e hiporreflexia. 
a) Apenas a segunda frase está incorreta
b) Apenas a primeira frase está incorreta
c) Todas as frases estão corretas
d) Todas as frases estão incorretas
e) Apenas a terceira frase está incorreta
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31) No Brasil as infecções congênitas têm sido um sério 
problema de saúde pública. 

 Em relação ao tema é INCORRETO afirmar que:  
a) A gestante com tuberculose deve ser orientada quanto 

a possibilidade de transmissão trans-placentária, e o 
neuropediatra estar atento a sinais como opstótono, que 
podem ocorrer na meningotuberculose neonatal  

b) As gestantes devem ser orientadas quanto a 
possibilidade de transmissão da Toxoplasmose por 
gatos, aves e carne malpassada, bem como dos riscos 
que a doença acarreta ao neonato 

c) É preciso orientar as gestantes quanto ao risco de 
infecções por citomegalovírus (CMV) que geram 
neonatos sintomáticos em mais de 50% dos casos, 
sendo a surdez neurosensorial, calcificações em vírgula 
difusas no parênquima e microcefalia os sinais mais 
frequentes 

d) A gestante deve ser orientada quanto ao uso de 
repelentes e avaliações periódicas por ultrassonografia, 
para detectar possíveis malformações cerebrais 
causadas pelo Zika vírus

e) As gestantes deverão fazer testes sorológicos para 
detectar sífiles, que é potencialmente tratável. Na Sífilis 
congênita é comum encontrar-se a tríade de Hutchinson

32) Doença em que os sintomas iniciais variam de cefaléias 
recorrentes até hemiparesias abruptas e na qual crises 
isquêmicas transitórias recorrentes também podem 
ocorrer. O diagnóstico definitivo implica na constatação 
de estenose bilateral nos seguimentos distais das 
carótidas internas e o desenvolvimento de colaterais 
nos núcleos da base e meninges.  A descrição acima é 
compatível com: 
a) Doença Moyamoya

b) Arterite de Takayasu

c) Doença falciforme
d) MELAS
e) Síndrome de Joubert

33) Uma adolescente epiléptica, parcialmente controlada, 
revela no consultório ao neuropediatra e à mãe, 
que acabou de descobrir que está grávida. Após o 
constrangimento inicial, o médico terá que fazer uma 
adaptação medicamentosa. Seria mais provável que o 
neuropediatra optasse por: 
a) Topiramato
b) Carbamazepina
c) Lamotrigina
d) Divalproato de Sódio
e) Fenobarbital

34) Atualmente os diagnósticos de transtorno do déficit 
de atenção com e sem hiperatividade (TDAH) têm 
aumentado muito, bem como a polêmica sobre os 
fármacos utilizados.   

 Em relação ao tema analise as frases que se seguem. 
 Frase I: Para que se confirme o diagnóstico a criança não 

deve apresentar coocorrências  como Transtorno Obsessivo 
Compulsivo, Ansiedade, Transtornos da coordenação.

 Frase II: Levantamentos populacionais sugerem que o 
TDAH ocorre, na maioria das culturas, em cerca de 5% das 
crianças e 2,5% dos adultos.  

 Frase III: Segundo o DSM V, quando todos os critérios 
foram preenchidos no passado, mas nem todos os 
critérios diagnósticos foram preenchidos nos últimos 6 
meses e os sintomas atuais ainda resultam em prejuízo no 
funcionamento social ou profissional, deve ser considerado 
em remissão parcial.

 A resposta CORRETA em relação às frases é: 
a) Todas as frases estão corretas
b) Apenas a primeira frase está incorreta
c) Apenas a segunda frase está incorreta
d) Todas as frases estão incorretas
e) Apenas a terceira frase está incorreta

35) Uma família procura o neuropediatra para avaliar o filho, 
de 3 anos. O paciente havia sofrido um afogamento há 
1 ano. Após ressuscitação e um período inconsciente, 
abriu os olhos, passou a respirar sem aparelhos, aceitar 
alimentação com deglutição normal. No entanto, está 
totalmente alheio ao meio ambiente e não apresenta 
nenhuma reação que demonstre consciência. 

 Este quadro é definido como: 
a) Estado vegetativo persistente    .
b) Estado deeferentado  
c) Retirada psiquíca  
d) Coma “de passè”
e) Estado Letárgico 

36) Analise as frases abaixo.  
 Frase I: A síncope é a perda breve da consciência e do 

tônus postural em conseqüência da diminuição da perfusão 
cerebral. Pode ocorrer após um pródromo de sudorese, 
palidez, náuseas e alterações visuais, ou pode ocorrer sem 
nada que a preceda.

 Frase II: O aumento do uso de drogas psicoativas tem 
gerado uma maior possibilidade de Síndrome Serotonérgica, 
cujo diagnóstico é laboratorial, requerendo a dosagem de 
serotonina. 

 Frase III: A causa das crises de perda de fôlego é um 
distúrbio na regulação autonômica central, provavelmente 
geneticamente determinada.  

 Com base nestas duas frases é correto afirmar que:
a) Apenas a  primeira frase está incorreta
b) Apenas a segunda frase está incorreta
c) Todas as frases estão corretas
d) Todas as frases estão incorretas
e) Apenas a terceira frase está incorreta

37) Uma das mais importantes causas de frequência em 
ambulatórios de neuropediatria continua sendo as 
epilepsias. 

 Em relação ao tema, assinale a alternativa incorreta:
a) Em casos de crises motoras, principalmente 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 

b) Pacientes que relatam sentir um cheiro que ninguém 
mais sente, de inicio e fim abrupto, têm provavelmente 
crises de uma área específica do lobo temporal, 
denominadas crises uncais

c) Pacientes com Síndrome de Lennoux-Gastaut têm 
maior possibilidade de evolução para estado de mal de 
ausência atípica, que podem durar dias 

d) A Esclerose Mesial Temporal é a principal etiologia que 
leva a cirurgia epiléptica no adulto. Em crianças parece 
haver um padrão bem mais benigno de crises, embora 
a mesma lesão seja detectada por neuroimagem

e) Na epilepsia tipo Landau-Kleffener o paciente consegue 
entender tudo o que ouve, mas não consegue falar de 
forma inteligível   
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38) As cefaléias na infância e adolescência podem ter 
um perfil diferente do adulto, tanto as de origem 
enxaquecosas quanto as que poderiam indicar algo 
grave, como uma hipertensão intra-craniana. Em 
relação ao tema, assinale a alternativa incorreta:  
a) A migranea na infância pode se apresentar de caráter 

holocraniano, de duração menor que 15 minutos, mas 
deve manter o padrão pulsátil   

b) A hipotensão intracraniana pode gerar sintomas muito 
semelhantes aos da hipertensão intracraniana e pode 
ocorrer de forma idiopática ou, em decorrência de 
punções, traumas ou distúrbios osteo-articulares

c) Nos lactentes, sinais de hipertensão intra-craniana 
podem ser mais gerais e inespecíficos, como sonolência 
excessiva, irritabilidade, alterações do apetite

d) Adolescentes que fazem uso de Maconha podem 
apresentar cefaléia, sendo que a dor só ocorre em 
casos de uso agudo excessivo da droga 

e) Cefaléias hemicranianas pulsáteis precedidas por 
escotomas podem ser na realidade crises do lobo 
occipital

39) O início do quadro pode se dar na infância, mas a idade 
usual está entre a terceira e quinta décadas de vida. 
As características clínicas principais são distúrbios 
neuropsiquiátricos e de movimento. Existe calcificação 
bilateral dos núcleos da base associada à deteriorização 
neurológica e ausência de um distúrbio metabólico 
subjacente. O quadro descrito é compatível com: 
a) Doença de Fahr    
b) Doença de Batten  
c) Doença de Spielmeyer-Vogt  
d) Doença de Santavuori- Haltia

e) Doença de Sly

40) Paciente com encefalopatias progressivas levam a 
quadros angustiantes e os diagnósticos devem ser 
precisos para que se avalie a possibilidade de controle 
dos quadros e dê uma noção de prognóstico. 

 Assinale a alternativa que demonstre a associação 
correta entre as colunas: 
I. Doença da Urina com odor do xarope de Bordo
II. Doença de Hartnup
III. Deficiência da Desidrogenase do Piruvato.
IV. Moléstia de Thomson
A. Aminoacidúria envolvendo aminoácidos neutros 

monoaminocarboxílicos.  
B. Os pacientes podem se beneficiar de dieta cetogência. 
C. Deficiência da enzima desidrogenase dos cetoácidos de 

cadeia ramificada. 
D. Deficiência de Fosfoglicomutase. 
a) I D; II C; III A; IV B
b) I A; II B; III C; IV D
c) I B; II C; III A; IV D 
d) I C; II A; III B; IV D
e) I A; II C; III B; IV D

41) Um dos campos de atuação mais comuns do 
Neuropediatra são as APAEs. Nesses ambientes muitas 
vezes o profissional deverá avaliar casos comprovados 
ou suspeitos de Retardo Mental. Devemos lembrar 
que comprometimento intelectual existe em diversas 
patologias, mas que a causa mais comum no sexo 
masculino é: 
a) Síndrome de Lowe
b) A trissomia do 18
c) Síndrome do Cromossomo X Frágil
d) Fenilcetonúria
e) Síndrome de Down

42) Analise a descrição clínica abaixo:
 A síndrome clássica ocorre no sexo feminino. As 

pacientes são normais ao nascimento até o final do 
primeiro ano, em geral. Ocorre desaceleração do 
crescimento craniano e hipotonia. Evoluem para 
regressão do desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM), com comportamento autista. Evoluem para 
quadro espástico. Têm um movimento nas mãos 
característico e crises de hiperventilação. 

 Com base nesta descrição a hipótese mais provável 
seria: 
a) Galactosemia 
b) Síndrome de Menkes
c) Doença de Canavan 
d) Doença de Leigh
e) Síndrome de Rett

43) Algumas crianças apresentam inteligência normal 
ou até superior, em áreas em que demonstra uma 
habilidade além da comumente encontrada para a 
faixa etária. No entanto, apresentam dificuldade na 
comunicação e no relacionamento interpessoal, com 
características autistas. A respeito do perfil descrito, 
assinale a alternativa incorreta:
a) O autismo não é por si só uma doença única, mas sim 

um espectro que pode ser encontrado em diversas 
condições etiológicas que levam a um padrão 
comportamental semelhante 

b) No perfil descrito, o quadro clínico faz suspeitar de 
Síndrome de Asperger 

c) O perfil proposto no enunciado está incorreto, pois faz 
parte necessariamente do quadro de autismo, seja qual 
for a sua etiologia, o déficit intelectual 

d) Um dos questionários utilizados para o diagnóstico 
chama-se CARS

e) Nesse tipo de comportamento do espectro autista não 
há atraso específico de linguagem

44) Entre as neoplasias que afetam o SN podemos ter 
tumores extra-axiais.  

 Em relação ao tema analise as frases a seguir.
 Frase I:O SNC pode ser acometido pela leucemia por: 

infiltração leptomeníngea difusa; massas extradurais; e 
impactação de células na substância branca.. 

 Frase II : O hemangiopericitoma é uma neoplasia rara, 
antigamente denominada meningeoma angioblástico.

 Frase III: Meningeomas são os tumores de origem glial 
mais comuns no SNC e ocorre mais no sexo feminino.

 Em relação a estas duas frases é correto afirmar que :
a) Apenas a primeira frase está incorreta
b) Apenas a segunda frase está incorreta
c) Todas as frases estão incorretas
d) Todas as frases estão corretas
e) Apenas a terceira frase está incorreta

45) Atualmente, as escolas de ensino fundamental clássicas 
têm iniciado a alfabetização antes dos 6 anos. Tal fato 
tem gerado encaminhamentos para o neuropediatra 
de pacientes cada vez mais jovem com distúrbio de 
aprendizagem. O exame neurológico evolutivo (ENE) 
coloca como data máxima, ainda normal, para crianças 
estarem copiando um losango, portanto  pré-silábica 
os: 
a) 4 anos  
b) 7 anos 
c) 6 anos 
d) 5 anos
e) Este não é um padrão avaliado no ENE
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46) Existem crianças que, apesar de esforços escolares 
e assistência psicopedagógica, mantêm grande 
dificuldade na leitura e escrita, mesmo com inteligência 
normal. Nesses casos é necessário avaliar a 
possibilidade de Dislexia.

 Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta:
a) São quadros que ocorrem de forma independente e deve 

ser descartado como hipótese se houver coocorrências, 
como com TDAH 

b) O quadro é geneticamente determinado
c) As crianças em geral têm alguma dificuldade inicial na 

fala  
d) Os pacientes costumam ter dificuldade de fazer ou de 

entender o completar frases com rimas
e) Predomina no sexo masculino

47) Durante o sono normal de uma criança, principalmente 
durante a sonolência, podem ocorrer fenômenos que 
são considerados distúrbios do sono. Entrariam nesta 
descrição as etiologias abaixo  listadas, EXCETO: 
a) Síndrome das pernas inquietas   
b) Terror noturno
c) Complexo narcolepsia-cataplexia
d) Mioclonias 
e) Alucinação hipnagógica

48) Em relação às infecções de SNC na infância, analise as 
frases abaixo.  

 Frase I:A meningite nos lactentes e a sinusite nas crianças 
mais velhas são os fatores mais comuns que causam 
infecção no espaço subdural. 

 Frase II: Otite média, fraturas de crânio e anemia falciforme 
são condições associadas à meningite meningocócica. 

 Frase III: A encefalopatia causada em decorrência da 
infecção pelo HIV ocorre por agentes oportunistas e é 
devido a imunodeficiência. 

 Em relação à frases, assinale a alternativa correta:
a) Apenas a primeira frase está correta
b) A segunda frase está correta
c) Todas as frases estão incorretas
d) Todas as frases estão corretas
e) Apenas a terceira frase está correta

49) Um paciente é encaminhado ao neuropediatra com 
queixas de mal desempenho escolar, pois apresenta 
comportamento hipercinético e desatento. No 
interrogatório sobre diversos aparelhos, a mãe relata 
que o paciente tem rinite, e em função disto apresenta 
roncos noturnos. 

 O  Neuropediatra deveria seguir o seguinte raciocínio:
a) A sintomatologia de roncos, na verdade deve ser de 

origem epiléptica e a criança deverá ser submetida a um 
eletroencefalograma e medicada com anticonvulsivantes

b) A evidência de roncos pode sugerir alterações  
na arquitetura do sono, com possíveis apnéias 
e microdespertares, que pode gerar na criança 
comportamento semelhante ao TDAH. O paciente 
deverá ser avaliado quanto ao distúrbio respiratório

c) O quadro de rinite é irrelevante em relação a queixa 
clínica e o paciente deve ser medicado com metilfenidato

d) A criança tem um transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade e a medicalização ou não deve ser 
avaliada após exames subsidiários que comprovem o 
diagnóstico 

e) O diagnóstico mais provável é de problemas emocionais 
relacionados a escola, levando ao comportamento 
citado, como fobia escolar

50) O quadro clínico nesta patologia é caracterizado 
por hiperextensibilidade das articulações distais e 
predomínio proximal das retrações, cotovelo, joelho 
e quadril. Apresentam calcanhar saliente, hiperidrose, 
cifoescoliose e dismorfismo facial. Na maioria dos 
casos a criança não anda. Geralmente associada à 
deficiência total ou parcial do colágeno VI. 

 Essa descrição é compatível com:  
a) Doença de Walker-Warburg
b) Distrofia muscular congênita com espinha rígida
c) Distrofia muscular congênita com deficiência de 

Integrina
d) Distrofia muscular congênita de Fukuyama
e) Distrofia muscular congênita tipo Ullrich
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