
  
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS 
DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O 

ANO DE 2017 (QOS/2017) 
 

QOS/2017 
MÉDICO/NEUROCIRURGIA 

(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017). 
 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. 
 

NOME: ___________________________________________________________. 

CPF:___________________________IDENTIDADE:_______________________. 

CIDADE/PROVA:________________________________SALA:______________. 

  ESCOLA: __________________________________________DATA: 20/08/2017. 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 

100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.  

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em 

branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 11:30 horas.  

8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a realização da 

prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução da prova. 

9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, 

computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.  

10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, exclusivamente 

para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 01h (uma hora), e 

devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas devidamente 

preenchidos e assinados. 

 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

                                                                                                                               

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

SEGURANÇA 

 

 O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas 

casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, segurança. 

Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos 

guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no 

condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. 

 Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e 

assaltavam as casas. 

 Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos 

quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não 

só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus familiares 

também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Nem as 

babás. Nem os bebês. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. 

O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de 

guardas com ordem de atirar para matar. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões 

ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e 

a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam 

entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. Dois 

assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, 

com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro 

roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um 

rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame demorado do crachá e com 

autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais 

posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área 

de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no 

condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua 

severa vigilância e por curtos períodos. 
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 E ninguém pode sair. 

 Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa 

temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar 

através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às 

grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. 

 Mas surgiu outro problema. 

 As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de 

qualquer maneira atingir a liberdade. 

 A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 

 

                                          VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva, 2001. 

 

 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

 

1ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada por 

informações explícitas no texto “Segurança”. 

 

A. (     ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, 

superada apenas pela perfeição dos playgrounds. 

B. (     ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram após 

a implantação de recursos tecnológicos eficazes. 

C. (     ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança e os 

recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado. 

D. (     ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os muros 

impedindo assim a entrada de assaltantes.   

 

2ª QUESTÃO – Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das 

ideias, no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão dos 

moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas janelas 

que foram engradadas.  

B. (     ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações 

relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como 

muito seguro. 

C. (     ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos 

moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são impedidos 

de entrar no condomínio. 

D. (     ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada a 

agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins 

constantes.  
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3ª QUESTÃO – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que: 

 

A. (     ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos 

condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.  

B. (     ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do condomínio 

pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a respeitar os 

limites e as regras impostas pela guarda. 

C. (     ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de vigilância do 

condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais segura e 

tranquila. 

D. (     ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-se 

reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da 

segurança no condomínio. 

 

 

 

                                  O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS 

 

 A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à 

defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de segurança – 

aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros 

blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.  

 Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão 

de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada vez 

mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que considera 

ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de 

cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as vigas mestras para fazer 

uma civilização democrática.  

 As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não 

deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os 

problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. 

São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, 

os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o país. Fazendo com que 

uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de 

separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e democrático. 

    

                                                                                                                                             
Revista Veja, 23/11/1994. 
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4ª QUESTÃO – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os dois 

Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”. 

 

I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e 

guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao 

delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ” 

II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser.” 

III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada 

vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. ”  

IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, 

não deixando que se criem guetos...” 

 

 São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto 

“Segurança”. 

 

A. (     ) Apenas I, II e III. 

B. (     ) Apenas I, II, IV. 

C. (     ) Apenas II e III. 

D. (     ) Apenas I, III e IV. 

 

5ª QUESTÃO – O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero textual 

classificado como: 

 

A. (     ) Argumentativo. 

B. (     ) Expositivo. 

C. (     ) Injuntivo. 

D. (     ) Narrativo. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

6ª QUESTÃO – Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e 

saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída a um ser 

inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é: 

 

A. (     ) Prosopopeia. 

B. (     ) Anáfora. 

C. (     ) Antítese. 

D. (     ) Comparação. 
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7ª QUESTÃO – Complete as frases com mau ou mal: 

 

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito ________ 

na execução dos serviços. 

II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio. 

III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol, consequentemente, as 

piscinas do condomínio ficaram vazias. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A. (     ) Mau – mau – mal. 

B. (     ) Mal – mal – mau. 

C. (     ) Mal – mau – mal. 

D. (     ) Mal – mal – mal. 

 

8ª QUESTÃO – Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa INCORRETA 

quanto à acentuação: 

 

A. (     ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002) 

B. (     ) “O que será que será?” (Chico Buarque) 

C. (     ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje. 

D. (     ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro 

quadrado do mundo. 

 

 

9ª QUESTÃO – Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e 

identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente 

observado: 

 

(1) Banditismo (    ) Onomatopeia 

(2) Desconhecer (    ) Aglutinação 

(3) Coaxar (    ) Hibridismo 

(4) Televisão (    ) Justaposição 

(5) Guarda-costas (    ) Sufixação 

(6) Hidrelétrico (    ) Prefixação 

 

A. (     ) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

B. (     ) 3, 6, 4, 5, 1, 2. 

C. (     ) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 

D. (     ) 1, 3, 5, 4, 2, 6. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – Com base na Lei 11.340/2006, a qual cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a 

mulher caso esta não coabite com o agressor. 

B. (     ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 

11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher. 

C. (     ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006. 

D. (     ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, caso 

seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 11.340/2006, 

poderá fazer jus às proteções ali previstas. 

 

11ª QUESTÃO – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. 

No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. 

Nesse sentido, com base na Lei 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA 

quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial: 

 

A. (     ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (     ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal. 

C. (     ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local 

da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. 

D. (     ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 

seguro, independente de risco à vida. 

 

12ª QUESTÃO – Em todas as alternativas constam características utilizadas para 

caracterizar os Direitos Fundamentais. Marque a alternativa que contém uma ou mais 

características que NÃO caracterizam os Direitos Fundamentais. 

 

A. (     ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

B. (     ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

C. (     ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

D. (     ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, universalidade, 

indivisibilidade. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais previstos 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. (     ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras 

normas para sua aplicação imediata. 

B. (     ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos caso 

aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

C. (     ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 

D. (     ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou de 

opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

14ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para 

servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas 

atribuições e de sua competência. 

B. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico periciais de corpo de delito em 

seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de 

polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente 

técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 

apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para 

o relatório.  
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15ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, é VEDADO ao médico: 

 

A. (     ) Deixar de ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família 

ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu 

trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 

B. (     ) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de 

perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no 

último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de 

morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.  

C. (     ) Deixar de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à 

glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.  

D. (     ) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência. 

 

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

A. (     ) O atestado médico não é parte integrante do ato médico, sendo seu 

fornecimento direito alienável do paciente, não podendo importar em 

qualquer majoração de honorários.  

B. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

C. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado 

ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do 

próprio paciente ou de seu acompanhante.  

D. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de 

maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos 

peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da 

Justiça.  
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17ª QUESTÃO –  Considerando a Resolução CFM n. 1851/2008, que altera o artigo 3º 

da Resolução CFM n. 1658, de 13/02/2002, que normatiza a emissão de atestados 

médicos e dá outras providências, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, estabelecer o diagnóstico, mesmo quando não 

expressamente autorizado pelo paciente.  

B. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, identificar-se como emissor, mediante assinatura 

e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.  

C. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 1851/2008, 

quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante legal 

para fins de perícia médica deverá observar oito itens, dentre eles as 

consequências à saúde dos familiares do paciente.  

D. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 1851/2008, 

quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante legal 

para fins de perícia médica deverá observar oito itens, dentre eles registrar 

os dados de maneira ilegível. 

 

 

18ª QUESTÃO – Um paciente sofreu uma queda da própria altura e ao cair tentou 

agarrar-se a um objeto, estirando o braço. O paciente desenvolveu imediatamente uma 

paralisia dos músculos intrínsecos da mão e dos flexores e extensores dos 

dedos. Posteriormente desenvolveu intensa causalgia. Marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Essa lesão é conhecida como paralisia de Erb-Duchenne. 

B. (    ) A lesão corresponde à avulsão das raízes C5-C6. 

C. (    ) O diagnóstico é paralisia de Klumpke, consequente à avulsão das raízes T1 

e C8.  

D. (    ) A paralisia e a causalgia tem bom prognóstico. 

 

 

19ª QUESTÃO – Sobre o nervo oculomotor, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O ramo inferior do nervo oculomotor inerva o músculo reto medial, o reto 

inferior e o oblíquo inferior, e por intermédio do gânglio ciliar, a pupila. 

B. (    ) O nervo oculomotor emerge da ponte entre os pedúnculos cerebrais. 

C. (    ) Na paralisia do oculomotor ocorre desvio do olho para fora pela ação do reto 

lateral e para cima pela ação do oblíquo inferior. 

D. (    ) Quando há paralisia completa do oculomotor é impossível testar a 

integridade do quarto nervo (troclear) ipsilateral. 
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20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A manifestação clínica de uma lesão 

na radiação óptica temporal (alça de Meyer) é:  

 

A. (    ) Quadrantonopsia homônima superior. 

B. (    ) Quadrantonopsia homônima inferior. 

C. (    ) Hemianopsia homônima. 

D. (    ) Hemianopsia heterônima. 

 

 

21ª QUESTÃO – Em relação às alterações de nervos cranianos, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) A síndrome de Horner não ocorre nas crises de cefaleia em salvas, 

afastando o diagnóstico desse tipo de cefaléia. 

B. (    ) As paralisias isoladas do troclear são muito comuns e frequentemente 

causadas por compressão tumoral extrínseca. 

C. (    ) A síndrome de Tolosa-Hunt e a granulomatose de Wegener são causas de 

paralisia de nervos extra-oculares. Enquanto na síndrome de Tolosa-Hunt há 

espessamento dos tecidos retro-oculares, na granulomatose de Wegener há 

lesão ulcerada de nasofaringe. Em ambas as condições a velocidade de 

hemossedimentação está normal. 

D. (    ) A paralisia dolorosa do terceiro nervo com a pupila preservada é quase 

sempre causada pelo diabetes mellitus. 

 

 

22ª QUESTÃO – A pupila de Argyll-Robertson é caracterizada por: 

 

A. (    ) Pupila circular muito dilatada que pode reagir muito lentamente à luz intensa 

e pode reagir melhor à acomodação. 

B. (    ) Ptose palpebral, pupila miótica e irregular, não reagente à luz e reagente à 

acomodação. 

C. (    ) Pupila miótica, reagente à luz e não reagente à acomodação. Há midríase 

após a instilação de atropina a 1%. 

D. (    ) Pupila midriática, não reagente à luz. Reage à instilação de atropina com 

miose. 

 

 

23ª QUESTÃO – Qual nervo craniano é o mais vulnerável à lesão na trombose do seio 

cavernoso? 

 

A. (    ) Nervo abducente. 

B. (    ) Nervo troclear. 

C. (    ) Nervo oculomotor. 

D. (    ) Nervo facial. 
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24ª QUESTÃO – Sobre a neuralgia trigeminal, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) Ataques de dor na região de V3 podem ser desencadeados por movimentos 

da boca. 

B. (    ) Ataques de dor na região de V2 podem ser desencadeados por estímulos 

sensoriais em pontos gatilho cutâneos. 

C. (    ) Ocorre a perda do reflexo corneano ipsilateral. 

D. (    ) A dor é intensa, paroxística, de curta duração e recorrente. 

 

25ª QUESTÃO – O trato espinotalâmico lateral é a: 

 

A. (    ) Via aferente da sensibilidade térmica e dolorosa. 

B. (    ) Via aferente da sensibilidade vibratória. 

C. (    ) Via aferente do tato protopático. 

D. (    ) Via aferente do tato epicrítico. 

 

26ª QUESTÃO – O agente etiológico mais comum do abscesso epidural raquiano é:  

 

A. (    ) Pseudomonas aeruginosa. 

B. (    ) Klebsiela sp. 

C. (    ) Escherichia coli. 

D. (    ) Staphilococcus aureus. 

 

27ª QUESTÃO – Qual das seguintes estruturas anatômicas NÃO faz parte do sistema 

límbico? 

 

A. (    ) Giro para-hipocampal. 

B. (    ) Área septal. 

C. (    ) Úncus. 

D. (    ) Núcleos da rafe. 

 

28ª QUESTÃO – Qual das seguintes condições genéticas NÃO está associada com 

aneurismas intracranianos? 

 

A. (    ) Doença dos rins policísticos autossômica dominante. 

B. (    ) Síndrome de Down. 

C. (    ) Doença de Marfan. 

D. (    ) Síndrome de Erlers-Danlos tipo IV. 

 

29ª QUESTÃO – Sobre a artéria coróidea anterior é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Sua distribuição não inclui o trato óptico e os núcleos da base. 

B. (    ) A ligadura dessa artéria pode causar hemiparesia. 

C. (    ) Origina-se da artéria cerebral anterior e eventualmente irriga o plexo coroide.  

D. (    ) A sua oclusão não pode causar hemianopsia. 
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30ª QUESTÃO – Sobre os ependimomas, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os ependimomas cerebrais são mais comuns no IV ventrículo. 

B. (    ) O sítio mais frequente na medula espinhal é a região cervical. 

C. (    ) São tumores encapsulados. 

D. (    ) Na tomografia computadorizada, o ependimoma se apresenta como uma 

massa hipodensa, homogênea, mal delimitada, sem realce pelo meio de 

contraste iodado e nunca exibe calcificações. 

 

 

31ª QUESTÃO – Sobre o edema cerebral, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O edema citotóxico está limitado à substância branca e exerce considerável 

efeito de massa quando comparado ao edema vasogênico. 

B. (    ) No edema citotóxico há quebra da barreira hematoencefálica, transudação 

de proteínas para o interstício com consequente efeito osmótico. 

C. (    ) Na encefalopatia hipóxico-isquêmica o edema cerebral é tipicamente 

vasogênico. 

D. (    ) O edema cerebral associado aos tumores é vasogênico e responde ao 

tratamento com glicocorticóides. 

 

 

32ª QUESTÃO – Em relação à vascularização da medula espinhal, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A lesão da artéria de Adamkewicz causa infarto medular de T10 para baixo. 

B. (    ) A artéria espinhal anterior se origina diretamente da artéria aorta e percorre o 

sulco ventral da medula. 

C. (    ) Na maioria da população, a artéria magna de Adamkewicz origina-se da 

artéria intercostal T10, T11 ou T12. 

D. (    ) A artéria de Adamkewicz não apresenta relevância cirúrgica, pois devido à 

sua posição anatômica, não corre risco de ser lesada em procedimentos 

cirúrgicos. 

 

 

33ª QUESTÃO – Os meningeomas são tumores frequentes na prática neurocirúrgica. 

Em relação aos meningeomas, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Os meningeomas podem expressar receptores para estrógeno e 

progesterona, o que pode ter relação com sua tendência a crescer durante a 

gravidez. 

B. (    ) Os meningeomas são mais comuns nos homens. 

C. (    ) Os meningeomas são tumores pobremente vascularizados, por isso não 

realçam nos exames de imagem contrastados. 

D. (    ) Pequenos meningeomas assintomáticos devem ser prontamente tratados por 

quimioterapia convencional devido ao seu rápido crescimento. 
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34ª QUESTÃO – O glioblastoma multiforme é um tipo de tumor de grande importância 

clínica. Sobre o glioblastoma multiforme, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Ocorre em qualquer faixa etária sendo mais frequente na infância. 

B. (    ) Raramente ocorre de forma esporádica, sendo praticamente todos os casos 

familiares. 

C. (    ) Apresenta excelente prognóstico com uma combinação de tratamento 

cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. 

D. (    ) Pode disseminar-se pelo líquido cefalorraquidiano formando implantes à 

distância na medula espinhal e raízes nervosas. 

 

35ª QUESTÃO – Sobre o meduloblastoma, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Ocorre predominantemente em adultos. 

B. (    ) Usualmente manifesta-se em crianças com sinais de hidrocefalia e 

hipertensão intracraniana. 

C. (    ) Tem como localização mais comum o III ventrículo. 

D. (    ) É um tumor de crescimento lento. 

 

36ª QUESTÃO – Os sintomas motores da doença de Parkinson são causados por 

insuficiência na síntese de: 
 

A. (    ) Dopamina. 

B. (    ) Acetilcolina. 

C. (    ) Noradrenalina. 

D. (    ) Serotonina. 

 

37ª QUESTÃO – Sobre as manifestações, diagnóstico e tratamento do 

hemangioblastoma, marque a alternativa CORRETA: 
 
 

A. (    ) Quando localizado na medula espinhal costuma ser associado à 

seringomielia. 

B. (    ) Pode ser demonstrado pela ressonância magnética, contudo não é detectado 

pela angiografia. 

C. (    ) Quando localizado no cerebelo deve ser tratado exclusivamente por 

embolização endovascular, pois a cirurgia é ineficaz. 

D. (    ) O hemangioma retiniano é um achado casual e não causa sintomas visuais. 
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38ª QUESTÃO – Um paciente de trinta anos de idade desenvolveu uma paraparesia 

espástica progressiva com nível sensitivo em T8. A ressonância nuclear magnética 

revelou uma fístula arteriovenosa extradural. Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O tratamento de escolha é a cirurgia aberta. 

B. (    ) Com o advento da ressonância magnética, a angiografia espinhal não tem 

mais utilidade na avaliação desse tipo de malformação arteriovenosa. 

C. (    ) A mielopatia pode ser causada pela hipertensão venosa com congestão da 

medula espinhal ou por efeito de massa de uma veia epidural dilatada.  

D. (    ) As fístulas arteriovenosas extradurais não causam radiculopatia ou 

hemorragia subaracnóidea; somente as intradurais podem causar essas 

manifestações. 

  

 

39ª QUESTÃO – Em relação ao tratamento cirúrgico das epilepsias, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A calosotomia é contraindicada para pacientes que apresentam crises 

tônicas ou atônicas (“drop attacks”). 

B. (    ) O tratamento cirúrgico da epilepsia do lobo temporal resulta em melhor 

controle das crises se comparado ao tratamento medicamentoso. 

C. (    ) A estimulação do nervo vago esquerdo é indicada para crianças abaixo de 

doze anos de idade com crises de ausência intratáveis. 

D. (    ) A transecção subpial múltipla é indicada para tratamento de focos epilépticos 

em área não eloquente. 

 

40ª QUESTÃO – O aneurisma não-roto da artéria comunicante posterior manifesta-

se por: 

 

A. (    ) Paralisia do nervo abducente. 

B. (    ) Paralisia do nervo facial. 

C. (    ) Amaurose. 

D. (    ) Paralisia do nervo oculomotor. 
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