
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             NEUROLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Na síndrome das pernas inquietas, qual o provável comprometimento? 

 

a) Vias serotoninérgicas  

b) Vias gabaérgicas  

c) Vias colinérgicas  

d) Vias dopaminérgicas  

 

Questão nº: 22 

Dentre as vias sensitivas qual a que não se modifica no potencial evocado somato 

sensitivo? 

 

a) Vibratória  

b) Estereognóstica  

c) Artrestésica  

d) Termodolorosa  

 

Questão nº: 23 

Dentre os fatores abaixo qual é o maior risco de acidente vascular isquêmico em 

pacientes com anemia falciforme? 

 

a) Baixo nível de hemoglobina basal.  

b) Síndrome torácica aguda nos últimos 3 meses.  

c) Baixos níveis de pressão arterial sistólica.  

d) Idade acima de 20 anos.  

 

 

 



Questão nº: 24 

Fusos do sono e complexo K são encontrados em que estágio do sono? 

 

a) NREM-N1 

b) NREM-N2  

c) NREM-N3  

d) REM  

 

Questão nº: 25 

Qual o padrão encontrado no líquor de pacientes com Alzheimer? 

 

a) TAU aumentada/ Aβ reduzida.  

b) TAU reduzida/ Aβ reduzida.  

c) TAU aumentada/ Aβ aumentada.  

d) TAU reduzida/ Aβ aumentada.  

 

Questão nº: 26 

Qual a topografia da Síndrome de Reinhold? 

 

a) Tegmento do mesencéfalo 

b) Parte ventral superior da ponte 

c) Núcleo ventral medial do tálamo 

d) Hemibulbar   

 

Questão nº: 27 

Quais as projeções dos gânglios da base são excitatórias? 

 

a) Estriado, núcleo subtalâmico e tálamo.  

b) Globo pálido, núcleo subtalâmico e tálamo. 

c) Tálamo, córtex e núcleo subtalâmico.  

d) Globo pálido, estriado e córtex.  

 

 



Questão nº: 28 

Qual das opções abaixo não é característico das axonopatias? 

 

a) Recuperação lenta 

b) Fraqueza difusa ou proximal 

c) Perda dos reflexos aquilianos com preservação dos outros 

d) Simetria 

 

Questão nº: 29 

Qual é o sinal neurológico caracterizado como flexão do quadril e joelho 

contralateral após beliscar a pele sobre o músculo quadríceps femoral? 

 

a) Sinal de Bikete 

b) Sinal de Guilland 

c) Reflexo de pressão de Soderbergh 

d) Sinal de Lomadtse 

 

Questão nº: 30 

Dentre os sinais abaixo, qual NÃO se encontra na tetania? 

 

a) Sinal de Schultze 

b) Sinal de Escherich 

c) Sinal Hochsinger  

d) Sinal de Lomadtse 

 

Questão nº: 31 

O fascículo mamilo-talâmico leva fibras dos corpos mamilares para qual núcleo do 

tálamo? 

 

a) Núcleos do grupo anterior 

b) Núcleos do grupo posterior 

c) Núcleo ventral póstero-lateral 

d) Núcleo ventral lateral 



Questão nº: 32 

A fissura pré central separa quais partes do vermis do cerebelo? 

 

a) Língula e lóbulo central 

b) Nódulo e lóbulo central 

c) Lóbulo central e declive 

d) Nódulo e folium 

 

Questão nº: 33 

Em relação às manchas de Brushfield, marque a alternativa que corretamente 

informa o local em que essas manchas ocorrem e a síndrome neurológica em que 

tipicamente estão presentes, respectivamente: 

 

a) Pele - Síndrome de Down 

b) Íris - Síndrome de Rett 

c) Pele - Síndrome de Wilson 

d) Íris - Síndrome de Down   

 

Questão nº: 34 

Assinale a alternativa que contém apenas estruturas componentes do sistema 

límbico? 

 

a) Hipocampo, giro do cíngulo e corpos mamilares.  

b) Núcleo anterior do tálamo, formação reticular e giro parahipocampal.  

c) Fórnix, locus ceruleus e hipocampo.  

d) Hipocampo, giro parahipocampal e núcleo olivar.  

 

Questão nº: 35 

As chamadas crises uncinadas caracterizam-se tipicamente por apresentar: 

 

a) Alucinações visuais 

b) Risos imotivados 

 



c) Alucinações auditivas 

d) Alucinações olfativas 

 

Questão nº: 36 

O teste de punho-borda-palma de Luria é usado principalmente para avaliar a 

função de qual região do córtex cerebral? 

 

a) Córtex frontal 

b) Córtex parietal 

c) Córtex temporal 

d) Córtex occipital 

 

Questão nº: 37 

Na afasia de condução, qual habilidade linguística se encontra mais 

comprometida? 

 

a) Leitura 

b) Fluência 

c) Repetição  

d) Nomeação  

 

Questão nº: 38 

A incapacidade de executar, sob solicitação, um ato motor intencional e familiar, 

na ausência de fraqueza, pode ser definida como: 

 

a) Paresia  

b) Apraxia  

c) Agnosia  

d) Afasia  

 

 

 



Questão nº: 39 

São causas de perda persistente do olfato, EXCETO: 

 

a) Doença de Alzheimer  

b) Doença de Parkinson 

c) Uso de Levodopa 

d) Deficiência de vitamina D 

 

Questão nº: 40 

Uma alteração do movimento de versão dos olhos para cima deve levar o 

neurologista experiente a pensar na possibilidade de lesão em que a estrutura do 

SNC (Sistema Nervoso Central) ? 

 

a) Córtex cerebral  

b) Diencéfalo  

c) Mesencéfalo  

d) Ponte  

 

Questão nº: 41 

As pupilas de Argyll Robertson, achado típico da neurossífilis, caracterizam-se 

tipicamente por apresentar: 

 

a) Baixa resposta à luz fraca e alta resposta à luz intensa.  

b) Contornos regulares, reação boa à luz e fraca à proximidade.  

c) Contornos irregulares, reação fraca à luz e boa à proximidade.  

d) Contornos regulares, reação fraca à luz e boa à proximidade.  

 

Questão nº: 42 

A presença de atrofia e fasciculações da língua devem levar o neurologista atento a 

qual hipótese diagnóstica? 

 

a) Lesão tumoral de tronco 

b) Esclerose múltipla  



c) Esclerose lateral amiotrófica 

d) Doença de Parkinson 

 

Questão nº: 43 

Em relação às alterações encontradas nos exames neurológicos tais como: paralisia 

facial de padrão periférico, hemiparesia contralateral e paralisia do abducente, 

referem-se a lesão de qual estrutura do sistema nervoso central? 

 

a) Córtex cerebral  

b) Diencéfalo  

c) Mesencéfalo  

d) Ponte  

 

Questão nº: 44 

É característica típica da síndrome de Tolosa-Hunt: 

 

a) Alteração indolor da motilidade ocular.  

b) Alteração dolorosa da acuidade visual, sem comprometimento da motilidade.  

c) Sensibilidade à corticosteroide.  

d) RNM de encéfalo normal.  

 

Questão nº: 45 

São características da Esclerose Lateral Amiotrófica, EXCETO: 

 

a) Início com fraqueza generalizada.  

b) Associação de fraqueza com hiperreflexia.  

c) Ausência de perda sensorial.  

d) Início com sintomas apendiculares ou bulbares.  

 

 

 

 



Questão nº: 46 

 O fenômeno de decorticação ou rigidez descorticada é caracterizado por flexão 

dos cotovelos e punhos, com extensão das pernas e dos pés. Pode-se afirmar que o 

tônus flexor das extremidades superiores resulta da preservação funcional de que 

estrutura? 

 

a) Trato espinocerebelar  

b) Trato rubroespinhal  

c) Trato cortico-espinhal  

d) Núcleos olivares  

 

Questão nº: 47 

A presença de um sinal de Hoffman acentuadamente ativo e unilateral deve levar a 

que suspeição? 

 

a) Lesão da via cerebelar 

b) Lesão da via cortico-espinhal  

c) Lesão extrapiramidal  

d) Lesão da formação reticular 

 

Questão nº: 48 

São características típicas dos reflexos superficiais, EXCETO: 

 

a) São evocados por estímulo superficial na pele.  

b) Encontram-se diminuídos em lesões do trato cortico-espinhal. 

c) São monossinápticos. 

d) Apresentam latência mais prolongada que os reflexos extensores.   

 

Questão nº: 49 

São características comuns ao paciente com doença cerebelar, EXCETO: 

 

a) Tremor de intenção, que se acentua com a proximidade do alvo.  

b) Dismetria  



c) Dissinergia  

d) Micrografia  

 

Questão nº: 50 

Em relação à anatomia do tronco cerebral, fazem parte do grupo de tratos 

descendentes, EXCETO: 

 

a) Corticobulbar 

b) Cortico-espinhal  

c) Rubroespinhal  

d) Lemnisco lateral  
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