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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE 
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022). 

 

QOS-PM/2022 – NEUROLOGIA  
(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021). 

 
Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos. 

 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

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

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h 

(uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

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

caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de 
Dráuzio Varela: 
 

O fumo e a sobrevivência 
Dráuzio Varella 

 
Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. 

Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública 

tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar. 

Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de 

mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 

mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos. 

Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais 

baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca 

fumaram. 

Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência 

antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para 

viciar crianças e adolescentes. 

As curvas de mortalidade revelaram que: 

1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do 

homem. 

2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três 

vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio 

“mulher que fuma como homem, morre como homem”. 

3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 

anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número 

que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%, 

respectivamente. 

4- A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer, 

doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e 

outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são 

câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral. 

5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são 

causadas pelo cigarro. 

[...] 

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, 

as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, 

valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que 

permite a publicidade predatória. 

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de 

mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão 

no século atual. 

(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.) 

 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            4 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
1ª QUESTÃO – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se 

deve: 
  

A. (      ) ao predomínio de população jovem nesses países. 

B. (      ) à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação 

mais rígida. 

C. (      ) ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países 

desenvolvidos. 

D. (      ) ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do 

fumo. 

 

2ª QUESTÃO – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que: 
 

A. (      ) O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens. 

B. (      ) Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as 

mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo. 

C. (      ) Os fumantes são basicamente adolescentes. 

D. (      ) O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes. 

 

3ª QUESTÃO – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de 

uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre 

a pesquisa: 
 

I. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades. 

II. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes. 

III. Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como 

fumantes e não-fumantes homens e mulheres. 

IV. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares 

e câncer do que os não fumantes. 

V. O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos. 
 

São CORRETAS as afirmativas: 
 

A. (      ) II, IV e V, somente. 

B. (      ) I, IV e V, somente. 

C. (      ) III, IV e V, somente. 

D. (      ) I, II e IV, somente. 

 

4ª QUESTÃO – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho: 
 

A. (      ) “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia 

incomparável”. 

B. (      ) “O cigarro é arma de eficácia incomparável”. 

C. (      ) “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar 

de fumar”. 

D. (      ) “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”. 

 
GRAMÁTICA 
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5ª QUESTÃO – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, 

através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo 

de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las 

das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “alguém, 

inverossímil e caráter”, o seguinte grupo de palavras: 
 

A. (      ) Hífen, também, impossível. 

B. (      ) Armazém, útil, açúcar. 

C. (      ) Há, impossível, filosófico. 

D. (      ) Pólen, porém, nós. 

 

6ª QUESTÃO – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois 

processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique 

na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: 

“passatempo, planalto e intolerante”: 
 

A. (      ) Aglutinação, justaposição e prefixação. 

B. (      ) Prefixação, justaposição e aglutinação. 

C. (      ) Justaposição, aglutinação e prefixação. 

D. (      ) Justaposição, prefixação e aglutinação. 

 

7ª QUESTÃO – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos: 

coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada 

substantiva subjetiva: 

 

A. (      ) Consta que as contas de água e luz já foram pagas. 

B. (      ) Logo notei que ele estava feliz. 

C. (      ) O problema é que o prazo para as inscrições já terminou. 

D. (      ) Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas. 

 

8ª QUESTÃO – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função 

de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração 

subordinada adjetiva: 

 

A. (      ) A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual. 

B. (      ) É provável que ele não venha. 

C. (      ) Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu. 

D. (      ) A resposta que você me deu foi satisfatória. 

 
9ª QUESTÃO – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas 

línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas que aprendemos tarde”. O pronome 

relativo “que” exerce a função sintática de: 
 

A. (      ) objeto indireto. 

B. (      ) sujeito. 

C. (      ) objeto direto. 

D. (      ) agente da passiva. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção 

universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida 

Declaração, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 

ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada. 

B. (     ) Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo 

permitido, porém, distinção em razão do gênero. 

C. (     ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, 

respeitada a função social da propriedade. 

D. (     ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
 

11ª QUESTÃO – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José 

da Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após 

condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o 

preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de 

permanecer calado e de ser assistido por advogado. 

B. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 

direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, 

sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada 

a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

C. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e 

notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra 

ela. 

D. (     ) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
 

12ª QUESTÃO – Dentre as garantias judiciais elencadas no Pacto de São José da 

Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 

lançar luz sobre os fatos. 

B. (     ) É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas 

hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. 

C. (     ) É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de 

comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o 

acusado se defenda pessoalmente. 

D. (     ) A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o 

direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os 

interesses da justiça. 
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13ª QUESTÃO – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes 

para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira 

coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência CORRETA, 

na ordem de cima para baixo: 
 

(    ) Compor-se-á de sete membros, que deverão ser 
pessoas de alta autoridade moral e de 
reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos. 

(1) Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. 

(    )  Representa todos os Membros da Organização 
dos Estados Americanos. 

(2) Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 

(    ) Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos 
Estados Membros da Organização, eleitos a 
título pessoal dentre juristas da mais alta 
autoridade moral, de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que reúnam as 
condições requeridas para o exercício das mais 
elevadas funções judiciais, de acordo com a lei 
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado 
que os propuser como candidatos. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por um período de 
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por quatro anos e só 
poderão ser reeleitos uma vez. 

  

A. (     ) 1, 1, 2, 1, 2. 

B. (     ) 2, 1, 1, 2, 1. 

C. (     ) 1, 1, 2, 2, 1. 

D. (     ) 1, 2, 1, 2, 1. 

ÉTICA MÉDICA 

 

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

CFM n. 2.217/2018, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) 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.  

B. (     ) 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. 

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 a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  

 

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

prontuário médico apenas os 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.  

B. (     ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento 

direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de 

honorários.  

C. (     ) 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.  

D. (     ) 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.  

 

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1605/2000, que trata que o médico 

não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha 

médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado 

a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.  

B. (     ) O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que 

solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Nos casos previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à 

remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá 

consultar o Conselho de Medicina.  

D. (     ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica.  

 

17ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo VII do Código de Ética Médica – Resolução 

CFM n. 2.217/2018, que trata de Relação entre Médicos, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que 

seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que 

envolvam urgência e emergência médica.  

B. (     ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.  

C. (     ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados 

éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho 

profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. 

D. (     ) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico 

demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos 

da categoria ou da aplicação desse Código.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

18ª QUESTÃO – Em relação às ataxias, marque a alternativa CORRETA:   
  
A. (   )  A ataxia espinocerebelar (SCA) 3, conhecida como doença de Machado-Joseph, 

tem como manifestações típicas o sinal de Collier (retração palpebral) e as crises 

convulsivas.   

B. (   )  Na doença ataxia-telangectasia, as telangectasias tendem a aparecer no 

paciente por volta de 5 anos de idade; o local mais comum das telangectasias é 

o tronco e o abdome.   

C. (   )  As ataxias adquiridas têm como causas possíveis: o hipotireoidismo, a doença 

de Creutzfeldt-Jakob, a degeneração cerebelar paraneoplásica com presença do 

anticorpo anti-Yo e a siderose superficial.   

D. (   )  Os xantomas tendíneos são achados típicos da doença abetalipoproteinemia.     

 
 
 

19ª QUESTÃO – Em relação à ataxia de Friedreich, analise as assertivas abaixo: 
 
I -  É a ataxia autossômica recessiva mais comum.  

II -  É resultante da expansão anormal do trinucleotídeo CAG. 

III -  O exame neurológico típico revela ataxia de marcha, perda proprioceptiva em 

membros inferiores e arreflexia. 

IV -  Muitos pacientes desenvolvem disartria, resposta plantar em extensão e 

anormalidades da movimentação ocular.  

 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e IV, apenas. 
B. (   )  II e III, apenas. 
C. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
D. (   )  I, III e IV, apenas. 

 
 

20ª QUESTÃO – Sobre as encefalites autoimunes e paraneoplásicas, enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira, fazendo a melhor associação e, ao final, 
responda ao que se pede.  
 

1. Anti-NMDA (   ) Síndrome do homem rígido 

2. Anti-LGI1 (   ) Discinesia orofacial 

3. Anti-Ri (   ) Crise distônica faciobraquial 

4. Anti-CASPR2 (   ) Síndrome de Morvan 

5. Anti-fifisina (   )  Ataxia 
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Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 
A. (     ) 4, 1, 2, 5, 3. 

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

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

D. (     ) 5, 2, 1, 3, 4. 

 
 
21ª QUESTÃO – Em relação às demências associadas às doenças infecciosas, analise 

as assertivas abaixo: 

 

I -  A doença de Creutzfeldt-Jakob em sua forma clássica é manifesta por declínio 

cognitivo rapidamente progressivo, ataxia e mioclonias. Segundo os critérios 

diagnóticos da Organização Mundial de Saúde, é critério definitivo da doença a 

demência progressiva com detecção da proteína 14-3-3 no líquor. 

II -  A infecção no sistema nervoso pelo vírus herpes simples tipo 1 acomete 

principalmente a linguagem e a memória. As alterações cognitivas podem persistir 

mesmo após o tratamento. A ressonância de encéfalo geralmente revela alteração 

de sinal na ponderação T2 e FLAIR na região temporal mesial, como também é visto 

na encefalite límbica.  

III -  A Neurossíflis era uma doença devastadora e incapacitante na era pré-penicilina. 

Sua forma crônica, mais conhecida como paresia geral, pode se manifestar com 

sintomas neuropsiquiátricos diversos: psicose, irritabilidade, agitação, agressividade 

ou apatia. A presença da tabes dorsalis e pupila de Argyll Robertson auxilia no 

diagnóstico da doença. A análise do líquor define o diagnótico da neurossífilis para 

os pacientes imunocompetentes. O VDRL no líquor deve estar positivo para indicar o 

tratamento com penicilina cristalina.   

IV.    O vírus da imunodeficiência humana afeta o sistema nervoso central e periférico. A 

demência é uma das manifestações neurológicas mais comuns. A demência no HIV 

é predominantemente subcortical em suas fases iniciais.  

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I, II e IV, apenas. 

B. (   )  I e III, apenas. 

C. (   )  II e IV, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 

 
 
22ª QUESTÃO – Os critérios para o diagnóstico da demência com corpos de Lewy foram 

revisados em 2017 pelo “Dementia with Lewy Bodies international onsortium”. Para o 

diagnóstico, foram estabelecidas características clínicas centrais, características clínicas 

suportivas, biomarcadores indicativos e biomarcadores suportivos. Dentre as opções 

abaixo, assinale aquela que contém apenas características clínicas suportivas para o 

diagnóstico da demência com corpos de Lewy. Marque a alternativa CORRETA:   
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A. (   )  Sensibilidade ao uso de neurolépticos, disfunção autonômica grave e transtorno 

comportamental do sono REM. 

B. (   )  Instabilidade postural, perda transitória da consciência e disfunção autonômica 

grave. 

C. (   )  Parkisonismo, alucinações visuais e flutuação cognitiva. 

D. (   )  Flutuação cognitiva, sensibilidade ao uso de neurolépticos e quedas repetidas. 

 
23ª QUESTÃO – Em relação às cefaleias trigêmino-autonômicas, enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, fazendo a melhor associação entre elas e, ao final, 
responda ao que se pede.  
 

1. Cefaleia de curta duração, unilateral, 
neuralgiforme, com hiperemia conjuntival e 
lacrimejamento (SUNCT). 

(   ) Excelente resposta ao 
tratamento com indometacina. 

2. Hemicrania paroxística. (   ) O tratamento profilático com 
lamotrigina tem sido efetivo. 

3. Cefaleia em salvas episódica. (   ) O verapamil é a droga de 
escolha para o tratamento 
preventivo. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 
A. (     ) 1, 2, 3. 
B. (     ) 3, 1, 2. 
C. (     ) 2, 3, 1. 
D. (     ) 2, 1, 3. 
 
24ª QUESTÃO – Em relação ao tratamento do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 

(AVCI) agudo, marque a alternativa CORRETA:   

  

A. (   )  Paciente com AVCI agudo por oclusão proximal de grandes artérias 

intracranianas (artéria carótida interna distal ou segmento M1 da artéria cerebral 

média), NIHSS maior ou igual a 6, idade maior ou igual 18 anos e boa 

funcionalidade antes do AVC, podem se beneficiar da terapia endovascular 

associada a trombectomia mecânica, especialmente quando a intervenção for 

realizada com até 6 horas do início dos sintomas. 

B. (   )  O tratamento do AVCI agudo com trombólise EV com rt-PA, apesar de ter o seu 

uso difundido, não é fundamentado em estudo clínico randomizado placebo-

controlado que tenha demonstrado benefíco para o tratamento com até 4,5h do 

início dos sintomas do AVCI.  

C. (   )  São critérios de contraindicação à trombólise endovenosa: pressão arterial 

sistólica (PAS) maior que 220mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) maior 

que 120 mmHg, RNI maior que 2,0 e contagem de plaquetas inferior a 150.000 

mm3. 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            12 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
D. (   )  A hiperdensidade da artéria cerebral média na tomografia de crânio contraindica 

a realização da trombólise endovenosa em AVCI hiperagudo (até 4,5 h do ictus), 

em razão do elevado risco de transformação hemorrágica.  

 
25ª QUESTÃO – Em relação aos critérios diagnósticos das doenças desmielinizantes, 

esclerose múltipla (Critérios de McDonald 2017)  e espectro neuromielite óptica (Critério 

do painel internacional para o diagnóstico da neuromielite óptica de 2015), marque a 

alternativa CORRETA:   
 

A. (   )  Um paciente com síndrome clínica isolada típica de surto de esclerose multipla, 

que preencha critérios de disseminação no espaço pela Ressonância Magnética 

(RM) de encéfalo e não tenha uma melhor explicação para essa manifestação 

clínica, mesmo que apresente presença de bandas oligoclonais no líquor, não é 

possível estabelecer o diagnóstico de esclerose múltipla, já que não houve 

disseminação no tempo. 

B. (   )  Faz parte das características da doença do espectro da NMO: neurite óptica, 

mielite aguda, síndrome da área postrema, síndrome de tronco cerebral, 

síndrome parkinsoniana e mioclonias.   

C. (   )  A positividade do anticorpo antiaquaporina 4 não é obrigatória para o diagnóstico 

da doença do espectro da neuromielite óptica. 

D. (   )  Para o diagnóstico de esclerose múltipla primariamente progressiva é necessário 

a duração da progressão da doença de um ano, ausência de captação de 

contraste na RM de encéfalo e presença de uma ou mais lesões hiperintensas 

em T2 na RM de medula cervical. O aumento de proteínas no líquor é 

obrigatório. 

 
26ª QUESTÃO – Em relação às síndromes associadas às disfunções do córtex cerebral, 

marque a alternativa INCORRETA:   
 

A. (   )  A síndrome de Anton é caracterizada por sintomas decorrentes da cegueira 

cortical. O paciente confabula e “alucina seu ambiente”. 

B. (   )  Na síndrome de Kluver-Bucy, há perda das reações de medo e raiva, com 

presença de hipersexualidade, bulimia e distúrbio de memória.  

C. (   )  A síndrome de Kallmann consiste em comprometimento da fixação visual e 

alteração da atenção visual. O paciente apresenta ataxia óptica e apraxia óptica.  

D. (   )  A síndrome de Gerstmann é composta por agnosia digital, confusão direita-

esquerda, agrafia e acalculia.  

 
27ª QUESTÃO – Em relação às meningites, marque a alternativa CORRETA:   
  
A. (   )  Em um paciente com análise de líquor revelando pleocitose neutrofílica, 

hipoglicorraquia e hiperproteinorraquia, a detecção de galactomanana no líquor 

implica Aspergillus spp. como agente etiológico. 

B. (   )  A infecção através da ingestão de alimentos contaminados é uma via possível, 

porém incomum, em casos de meningite por Listeria monocytogenes.  
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C. (   )  Varicella zoster é o principal agente etiológico da meningite recorrente de 

Mollaret.  

D. (   )  A incidência da meningite por Neisseria meningitidis reduziu após a advento da 

vacina tetravalente (sorogrupos A, C, W-135 e Y), resultando em Streptococcus 

pneumoniae e Haeomophilus influenzae como os principais agentes etiológicos 

de meningite bacteriana aguda adquirida na comunidade da atualidade. 

 
28ª QUESTÃO – Em relação às epilepsias, marque a alternativa INCORRETA:   
  
A. (     ) A esclerose hipocampal é o achado patológico mais comum em amostras 

cirúrgicas de pacientes com epilepsia refratária submetidos a lobectomia 

temporal. 

B. (     ) A fenitoína é o anticonvulsivante de escolha para o tratamento da Epilepsia 

Mioclônica Juvenil. 

C. (     ) O achado de eletroencefalograma (EEG) compatível com a crise de ausência 

generalizada típica é a atividade espícula-onda generalizada a 2,5-4,0 Hz, com 

atividade de base interictal normal.  

D. (     ) A síndrome de West é caracterizada por espasmos epilépticos, parada ou 

regressão do desenvolvimento neuropsicomotor e presença de hipsarritmia no 

EEG.   

 

29ª QUESTÃO – O status epilepticus é uma emergência neurológica que requer 

intervenção imediata. Em relação ao status epilepticus, marque a alternativa 

INCORRETA:   

  

A. (   )  Um dos principais objetivos do tratamento é interromper a atividade ictal antes 

do início da injúria neuronal. 

B. (   )  A administração de fenobarbital 20 mg/kg EV como tratamento de primeira  linha 

demonstrou ser o tratamento com o melhor desfecho em redução da 

incapacidade a longo prazo. 

C. (   )  A demora em iniciar a terapia de primeira linha está associada com resistência 

ao tratamento do status epilepticus. 

D. (   )  O diagnóstico definitivo do status epilepticus não-convulsivo requer a 

confirmação com eletroencefalograma (EEG).   

 

30ª QUESTÃO – Sobre os transtornos do sistema nervoso periférico, enumere a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede.  
 
 

1. Polineuropatia amiloidótica familiar (   ) Dor abdominal, náuseas, vômitos e 
constipação intestinal podem ocorrer 
vários dias antes das manifestações 
neurológicas. 

2. Porfiria aguda intermitente  (   ) É considerada a neuropatia 
hereditária mais comum. 
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3. Doença de Charcot-Marie-Tooth (   ) A maioria dos pacientes possuem 
mutação no gene da transtirretina. 

4. Doença de Fabry  (   ) Deficiência da enzima lisossomal alfa 
galactosidade A. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de cima 
para baixo: 
 
A. (   )  4, 1, 2, 3. 

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

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

D. (   )  2, 3, 1, 4. 

 
31ª QUESTÃO – Em relação às manifestações clínicas da narcolepsia, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I -  Os ataques de cataplexia podem ser completos ou parciais, sendo frequentemente 

unilaterais.  

II -  Pacientes com narcolepsia frequentemente se queixam de sono noturno 

fragmentado e não reparador.  

III -  A paralisia do sono é uma das manifestações clínicas principais. 

IV -  Alucinações visuais, auditivas, vestibulares ou somestésicas, ao iniciar ou ao 

despertar do sono, tornam improvável o diagnóstico de narcolepsia. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (      ) II e III, apenas. 

B. (      ) I e IV, apenas. 

C. (      ) II, III e IV, apenas. 

D. (      ) Todas as assertivas estão corretas. 

 
32ª QUESTÃO – Em relação à Apneia do Sono, analise as assertivas abaixo: 
 
I. A Apneia Obstrutiva do Sono é caracterizada por episódios repetitivos, completos 

(apneias) ou parciais (hipopneias) de obstrução da via aérea superior durante o 

sono, resultando em quedas da saturação de oxigênio arterial e/ou despertares do 

sono.  

II. Roncos, pausas respiratórias e sudorese durante o sono são manifestações clínicas 

da Apneia Obstrutiva do Sono. 

III. A Apneia Obstrutiva do Sono está associada com aumento da morbidade e 

mortalidade, tanto por consequências a curto prazo (comprometimento da qualidade 

de vida, risco de acidentes de tráfego e de trabalho), quanto por consequências a 

longo prazo, por condições associadas e comórbidas, como hipertensão arterial 

sistêmica, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, acidente 

vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, disfunção cognitiva e insônia. 
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IV. Durante a apneia central, a cessação do fluxo respiratório é acompanhada por 

ausência de esforço respiratório. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e II, apenas. 

B. (   )  I e III, apenas. 

C. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 

D. (   )  II, III e IV, apenas. 

 

33ª QUESTÃO – Em relação aos transtornos da junção neuromuscular, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I. A maioria dos pacientes com Miastenia Gravis apresenta fraqueza da muscular 

ocular.  

II. Timoma pode ser detectado em cerca de 80 a 85% dos pacientes com Miastenia 

Gravis. 

III. A sensibilidade diagnóstica da pesquisa de anticorpos anti-receptor de acetilcolina é 

maior para a Miastenia Gravis generalizada e menor para a Miastenia Gravis ocular. 

IV. A síndrome miastênica de Lambert-Eaton resulta do ataque imunomediado contra o 

canal de cálcio voltagem dependente do tipo P/Q, localizado nos terminais 

colinérgicos pré-sinápticos da junção neuromuscular. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e IV, apenas. 

B. (   )  I e III, apenas. 

C. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 

D. (   )  I, III e IV, apenas. 

 
34ª QUESTÃO – Em relação à propedêutica complementar no contexto da Síndrome das 

Pernas Inquietas, marque a alternativa CORRETA:   

  

A. (   )  A polissonografia é obrigatória para o diagnóstico da síndrome das pernas 

inquietas. 

B. (   )  É particularmente importante a pesquisa do nível sérico de ferro (incluindo a 

ferritina e transferrina sérica). 

C. (   )  Exames para o diagnóstico diferencial, como glicemia de jejum, ureia, creatinina e 

ácido fólico, não estão indicados.  

D. (   )  A realização de eletroneuromiografia dos membros inferiores é obrigatória para o 

diagnóstico da síndrome das pernas inquietas. 
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35ª QUESTÃO – Em relação à síndrome córtico-basal e à degeneração córtico-basal 
gangliônica (DCBG), analise as assertivas abaixo: 
 

I. As manifestações clínicas motoras incluem bradicinesia, distonia e tremor, com boa 

resposta à levodopa.  

II. A síndrome córtico-basal se refere apenas às manifestações clínicas estritamente 

resultantes do substrato patológico de degeneração córtico-basal. 

III. Mioclonia é uma das manifestações motoras da síndrome córtico-basal. 

IV. A maioria dos pacientes com substrato patológico de DCBG apresentam sintomas 

cognitivos e comportamentais, com uma parcela significativa se apresentando 

clinicamente como variante comportamental da demência frontotemporal. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  III e IV, apenas. 

B. (   )  III, apenas. 

C. (   )  II e IV, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 

 
36ª QUESTÃO – Sobre as distonias, marque a alternativa CORRETA:   
  
A. (   )  A distonia DYT5 resulta de mutações em gene localizado no cromossomo 14, 

com manifestações clínicas não responsivas à levodopa. 

B. (   )  Em pacientes com distonia DYT11 é incomum a ocorrência de mioclonias. 

C. (   )  A maioria dos casos de distonia generalizada que se iniciam na infância são 

distonias DYT1, causadas por mutação no gene torsina A (TOR1A) no 

cromossomo 9q32-34. 

D. (   )  A distonia cervical corresponde a aproximadamente 10% das distonias focais 

diagnosticadas em adultos.   

 
37ª QUESTÃO – Em relação à doença de Alzheimer, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Mutações no gene da proteína precursora amilóide (APP), localizado no cromossomo 

17, são responsáveis pela maioria dos casos de doença de Alzheimer familiar de 

início precoce.  

II. Mutações no gene Presenilina-1, localizado no cromossomo 1, são responsáveis pela 

maioria dos casos de doença de Alzheimer familiar de início tardio. 

III. A Presenilina-2 é parte do complexo gama-secretase que cliva a proteína precursora 

amilóide (APP). 

IV. A apolipoproteina E possui três isoformas. A isoforma E4 é associada com alto risco 

de doença de Alzheimer de início tardio.  

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e II, apenas. 

B. (   )  III e IV, apenas. 

C. (   )  II, III, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
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38ª QUESTÃO – Em relação à demência frontotemporal (DFT) e às afasias progressivas 
primárias, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Expansões no C9orf72 são as causas genéticas mais comuns da variante 

comportamental da demência frontotemporal e são comumente acompanhadas por 

doença do neurônio motor.  

II. A afasia progressiva não-fluente/agramática é caracterizada por fala não-fluente, 

hesitações, fala telegráfica, com erros na construção das sentenças. 

III. A variante semântica de afasia progressiva primária é uma afasia fluente. 

IV. A variante logopênica de afasia primária progressiva é mais frequentemente causada 

por patologia da doença de Alzheimer. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I e IV, apenas. 

B. (   )  II, III e IV, apenas. 

C. (   )  I, II e III, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
 

39ª QUESTÃO – Em relação à doença de Huntington, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O fenótipo juvenil é distinto do fenótipo adulto e, habitualmente, apresenta 

parkinsonismo mais sutil, sem distonia. 

II. Em alguns pacientes, particularmente em estágios precoces da doença, podem ser 

observadas paracinesias. 

III. O defeito genético responsável pela doença é a expansão instável de sequências  de 

trinucleotídeos CAG no éxon 1 do gene da huntingtina, localizado no  braço curto do 

cromossomo 18. 

IV. Os pacientes homozigotos não apresentam doença de início mais precoce ou mais 

grave em relação aos heterozigotos. 
 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  II e IV, apenas. 

B. (   )  II, III e IV, apenas. 

C. (   )  I e III, apenas. 

D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 

 

40ª QUESTÃO – Em relação à doença de Parkinson, marque a alternativa CORRETA:   
  
A. (   )  A absorção de levodopa através da parede intestinal é facilitada pela ingestão 

concomitante de alimentos ricos em proteínas e prejudicada por alimentos ricos 

em carboidratos. 

B. (   )  No tratamento com levodopa, as discinesias de pico de dose se apresentam 

principalmente com movimentos distônicos.  

C. (   )  As discinesias bifásicas se apresentam, geralmente, através de movimentos 

discinéticos de grande amplitude da extremidade inferior do corpo. 

D. (   )  A distonia de período off se manifesta, geralmente, no membro superior mais 

afetado pela doença, no período da manhã, antes da primeira dose de levodopa.   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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