
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                         NEUROCIRURGIA 

 

Questão nº: 21 

A artéria mais comumente envolvida na formação do hematoma extradural e o 

forame por onde ocorre a herniação uncal em hematomas extradurais volumosos 

são respectivamente: 

 

a) Artéria meníngea média, forame de Maccione 

b) Artéria meníngea anterior, forame de Monro 

c) Artéria meníngea média, forame de Paccione 

d) Artéria meníngea comum, forame de Marchand 

 

Questão nº: 22 

Paciente vítima de traumatismo craniano há cerca de dois meses, queixa-se de 

cefaléia relacionada à posição, que piora quando fica em pé. Refere ainda 

exteriorização de líquido cristalino pelo nariz. Para a confirmação de fístula 

liquórica, podemos utilizar os critérios abaixo: 

 

a) Glicose no líquido de zero, alfa-fetoproteína positiva.  

b) Glicose no líquido de zero, beta-transferrina positiva.  

c) Glicose no líquido acima de 30mg%, beta-transferrina negativa.  

d) Glicose no líquido acima de 30mg%, beta-transferrina positiva.  

 

Questão nº: 23 

Os linfomas primários do sistema nervoso central pode estar relacionados com: 

 

a) Síndrome de Sjögren  

b) Lúpus eritematoso sistêmico  

c) Artrite reumatóide  

d) Todas as patologias acima 

 



Questão nº: 24 

Em relação às metástases cerebrais, podemos afirmar que são mais 

frequentemente originárias de neoplasias de: 

 

a) Pulmão, pele e trato gastrointestinal.  

b) Pele, trato genitourinário e mama.  

c) Trato gastrointestinal, trato genitourinário e pele.  

d) Pulmão, mama e rins.  

 

Questão nº: 25 

A hidrocefalia externa, podemos afirmar que: 

 

a) É uma patologia em que os ventrículos laterais estão bem dilatados.  

b) Os idosos são mais acometidos do que as crianças.  

c) Não há relato de resolução espontânea.  

d) Pode ser diagnosticado através do sinal da veia cortical.  

 

Questão nº: 26 

Os fatores prognósticos do hematoma subdural agudo que aumenta a mortalidade 

é: 

 

a) Escala de coma de Glasgow maior que 9 pontos.  

b) Cirurgia após 4 horas de trauma.  

c) Presença de fratura de crânio. 

d) PIC abaixo de 20 mmHg.  

 

Questão nº: 27 

Os sítios mais frequentes de hemorragia intracerebral por hipertensão arterial 

são: 

 

a) Tálamo   

b) Putaminal  

 



c) Cerebelo  

d) Ponte  

 

Questão nº: 28 

Nos aneurismas cerebrais rotos a indicação de cirurgia tardia 10-14 dias após 

hemorragia subaracnóide é: 

 

a) Hunt Hess < 3.  

b) Re-sangramento precoce.  

c) Presença de vaso espasmo ativo.  

d) Hematoma associado a hemorragia subaracnoide. 

 

Questão nº: 29 

Podemos afirmar que o risco de sangramento de uma má formação arterio venosa 

cerebral (MAV): 

 

a) Nidus da MAV maior que 6 cm o risco de sangramento é maior.  

b) Na MAV com menor que 3 cm o risco de sangramento é 82%. 

c) A pressão da artéria nutridora de 47 mmHg tem menor risco de sangramento.  

d) Em MAV maior que 6 cm. O tamanho médio de hematoma é de 4,9 cm.  

 

Questão nº: 30 

Nos ferimentos cerebrais por projétil de arma de fogo de alta velocidade, 

predominam as lesões ocasionadas por: 

 

a) Cavitação e ondas de choque 

b) Laceração e penetração de fragmentos ósseos 

c) Cavitação  

d) Laceração  

 

 

 



Questão nº: 31 

No trauma de crânio grave, o uso de manitol otimizado apresenta como potenciais 

benefícios: 

 

a) Diminuição da PIC e da ECO2 aumentada.  

b) Diminuição da PIC e manutenção da ECO2.  

c) Diminuição da PIC e aumento da ECO2.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão nº: 32 

Para a correta abordagem de tumores localizados no tronco cerebral, o 

conhecimento anatômico é fundamental. Sendo assim, ao realizar uma abordagem 

através do assoalho do IV ventrículo, sabe-se que estamos entre o bulbo e a ponte 

ao encontrarmos a seguinte estrutura anatômica: 

 

a) Tubérculos grácil e cuneiforme.  

b) Colículo facial.  

c) Estrias medulares acústicas.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão nº: 33 

Em neurinomas do acústico, ao abordar a sua porção intra-meatal, sabemos que o 

nervo facial se localiza, em relação ao meato: 

 

a) No quadrante antero-inferior.   

b) Nos quadrantes posteriores.  

c) No quadrante antero-superior.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

 

 

 



Questão nº: 34 

Paciente chega ao pronto-socorro com história de cefaléia de forte intensidade, de 

início súbito, não acompanhada de perda de consciência, de curta duração, que 

ocorreu há cerca de duas horas. O exame físico evidenciou hipertensão arterial, 

Glasgow 15, ausência de déficits motores com sinais de irritação meníngea 

positivos. A tomografia de crânio inicial não revelou presença de hemorragia. A 

melhor conduta neste caso é: 

 

a) Anti-hipertensivos, analgésicos e observação domiciliar, já que a dor e a rigidez de 

nuca podem ser decorrentes da pressão alta.  

b) Punção para a coleta de líquor e análise, uma vez que o diagnóstico de hemorragia 

subaracnóide não pode ser completamente afastado.  

c) Analgesia intra hospitalar e quando o paciente melhorar, liberação para observação 

domiciliar. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 

Questão nº: 35 

Anatomicamente, a posição mais favorável do saco aneurismático na cirurgia dos 

aneurismas da artéria comunicante anterior é: 

 

a) Projeção antero-inferior.  

b) Projeção puramente inferior.  

c) Projeção puramente anterior.  

d) Projeção posterior.   

 

Questão nº: 36 

Na cirurgia de aneurismas da artéria comunicante anterior, deve-se tomar especial 

cuidado para evitar a clipagem inadvertida da seguinte artéria: 

 

a) Artéria lenticulo-estriada 

b) Artéria capsular 

c) Artéria peri-calosa 

d) Artéria estriada anterior 



Questão nº: 37 

Paciente de 33 anos, previamente hígido, com quadro de crise convulsiva parcial 

com generalização secundária, sem antecedentes. Provável diagnóstico: 

 

a) Meningite  

b) Abscesso cerebral 

c) Malformação arterio-venosa  

d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 

Questão nº: 38 

São fatores de risco para a hemorragia de malformações arteriovenosas cerebrais: 

 

a) Localização cortical.  

b) Múltiplas artérias nutridoras.  

c) Drenagem superficial e tamanho maior que 6 cm.  

d) Doença venosa restritiva e localização periventricular.  

 

Questão nº: 39 

Quanto à localização dos aneurismas cerebrais, podemos citar, em ordem 

decrescente de frequência: 

 

a) Comunicante anterior, comunicante posterior, bifurcação cerebral média.  

b) Comunicante posterior, bifurcação cerebral média, comunicante anterior.  

c) Bifurcação de cerebral média, comunicante anterior, comunicante posterior.  

d) Comunicante posterior, bifurcação cerebral média, oftálmica.  

 

Questão nº: 40 

Paciente de 35 anos, maratonista, previamente hígido, comparece ao pronto- 

socorro com histórico de afasia transitória, com duração de poucos minutos. 

Provável diagnóstico: 

 

a) Crise de histeria.  

b) Ataque isquêmico transitório por doença ateromatosa carotídea.  



c) Malformação arteriovenosa de alto fluxo, com isquemia transitória por roubo de 

fluxo da área da fala.  

d) Ataque isquêmico transitório por embolia cardíaca.  

 

Questão nº: 41 

O ponto de entrada para inserção de parafusos transpediculares na coluna lombar, 

segundo Roy-Camille é obtido: 

 

a) Pelo cruzamento de uma linha horizontal que passa no centro do processo transverso 

com uma vertical sobre os processos articulares, 1 mm abaixo da faceta articular.  

b) Pelo cruzamento de linha vertical que toca a borda lateral do processo articular 

superior e horizontal que bissecciona a base do processo transverso.  

c) 3mm lateral ao complexo facetário, com inclinação de 30° em relação ao plano 

sagital.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão nº: 42 

Podemos definir protrusão discal como: 

 

a) Perda da concavidade posterior do disco, decorrente de desidratação degenerativa.  

b) Rotura completa do ânulo fibroso, com herniação do núcleo pulposo.   

c) Saliência focal secundária à ruptura parcial da superfície interna do ânulo fibroso.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão nº: 43 

Paciente com quadro de dissociação sensitiva, distúrbio do neurônio motor inferior 

e comprometimento das funções dos tratos longos. Provável diagnóstico: 

 

a) Tumor de tronco cerebral.  

b) Siringomielia  

c) Tumor intradural, extramedular.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 



Questão nº: 44 

Do ponto de vista biomecânico, a síndrome centromedular ocorre mais 

frequentemente por: 

 

a) Movimentos fortes de hiperflexão da coluna cervical. 

b) Movimentos fortes de hiperextensão da coluna cervical.  

c) Sobrecarga rotacional da coluna cervical.  

d) Sobrecarga axial da coluna cervical.  

 

Questão nº: 45 

Do ponto de vista biomecânico, a fratura vertebral em “explosão”, pode ser 

explicada por: 

 

a) Traumatismo que gerem vetores de força de compressão em flexão.  

b) Traumatismo que gerem vetores de força puramente axiais e verticais. 

c) Traumatismos que gerem vetores de força antero-posteriores em relação à vértebra.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

Questão nº: 46 

Em relação à anatomia do seio cavernoso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O nervo abducente é o único que não tem contato com a parede dural lateral.  

b) O ramo V2 situa-se inferiormente e não sai pela fissura orbitária superior.   

c) O ramo V1 penetra na fissura orbitária superior. 

d) O triângulo de Parkinson é formado superiormente pelos III e IV; e inferiormente V1 

e V2.  

 

Questão nº: 47 

Nos abscessos cerebrais em adultos, a maior incidência é por: 

 

a) Infecções pulmonares por Streptococcos.  

b) Seios paranasais por Streptococcos. 

 



c) Ouvido médio por Staphylococcos.  

d) Complicações cirúrgicas por Staphylococcos.  

 

Questão nº: 48 

Qual a artéria mais frequentemente envolvida no espasmo hemifacial: 

 

a) Artéria labiríntica  

b) Artéria vertebral  

c) Artéria cerebelar póstero inferior 

d) Artéria cerebelar ântero inferior 

 

Questão nº: 49 

Quanto aos tumores de nervo periférico, podemos afirmar: 

 

a) O neurofibroma, glomus, hemangiopericitomas são benignos de origem neural.  

b) Os hemangiopericitomas, neurofibromas, e ganglioneuromas são de origem neural.  

c) Os paragangliomas, meningiomas e glomus são de origem não neural.  

d) Os perineuriomas, shwanomas e hemangiopericitomas são de origem não neural.  

 

Questão nº: 50 

Os sinais de Froment e o teste de Phalen estão respectivamente relacionados às 

lesões dos seguintes nervos: 

 

a) Ulnar e mediano  

b) Ulnar e radial  

c) Mediano e radial  

d) Radial e fibular  

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


