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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  01 – Página 5 

 

Conhecimentos Específicos 

11 

Menina de 7 anos apresentou fraqueza muscular 
em membros inferiores, proximal, e membros 
superiores de caráter assimétrico, com 
predomínio distal em membro superior esquerdo. 
Tais sintomas pioravam ao final da tarde. Ela não 
apresentava diplopia e tinha vários membros da 
família com sintomas semelhantes. Com suspeita 
de doença da junção neuromuscular, realizou-se 
teste de estimulação repetitiva, com decremento 
superior a 10% nos nervos facial e ulnar, e dupla 
onda no potencial de ação muscular composto. 
Qual o melhor diagnóstico, entre os listados a 
seguir? 

 

(A) Miastenia gravis com anticorpos anti-Musk. 

(B) Síndrome miastênica Eaton-Lambert like. 

(C) Síndrome miastênia congênita do tipo cinturas 
(DOK7). 

(D) Miastenia gravis com anticorpos anti-Ach. 

(E) Síndrome miastênica congênita do tipo canal 
lento (SCL). 

 

12 

Qual dos seguintes fatores de risco NÃO está 
associado a um risco maior de Esclerose 
Múltipla? 

 

(A) Tabagismo. 

(B) Deficiência de vitamina D. 

(C) Infecções. 

(D) Ordem de nascimento. 

(E) Fatores genéticos. 

 

13 

Um homem de 45 anos com histórico de infecção 
por HIV é levado ao pronto-socorro devido a uma 
convulsão. Ele vem apresentando dor de cabeça, 
alterações de memória e rigidez de nuca há 
algumas semanas. Seu exame neurológico 
demonstra uma leve paresia facial do lado 
esquerdo e paralisia do VI nervo craniano direito. 
A ressonância magnética não apresenta 
anormalidades agudas. A angiorressonância 
magnética demonstra múltiplos pequenos 
aneurismas cerebrais. A punção lombar mostra 
uma pressão de abertura de 18 cm H2O, contagem 
de leucócitos de 22 células/mm3 (predominante 
mononuclear), proteína de 75 mg/dL, glicose de 40 
mg/dL e coloração negativa com nanquim e 
bacilos álcool-ácido resistentes negativos. Qual 
das alternativas a seguir é a terapia empírica mais 
adequada? 

 

(A) Anfotericina B. 

(B) Penicilina G. 

(C) Vancomicina. 

(D) Aciclovir. 

(E) Iniciar terapia antirretroviral altamente ativa. 

 

14 

Em relação à Lipofuscinose ceroide neuronal 
(LCN), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A herança autossômica dominante é a mais 
comum. 

(B) Na microscopia eletrônica, observa-se depósitos 
osmiofílicos granulares ligados à membrana 
(“fingerprint”). 

(C) O fenótipo clínico é marcado por epilepsia 

mioclônica, cegueira e retardo do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

(D) O eletroencefalograma (EEG) geralmente mostra 
um fundo desorganizado com complexos de pico 
e ondas lentas. 

(E) A expectativa de vida depende do tipo da 

doença. 
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15 

Mulher de 65 anos com infarto do miocárdio 
recente apresenta fraqueza progressiva nos 
membros superiores e inferiores. Ela acha difícil 
escovar o cabelo porque seus braços ficam 
cansados. A paciente tem urina cor de chá. Seu 
exame mostra fraqueza proximal leve nos 
deltoides e flexores do quadril bilateralmente. A 
creatina quinase é 7500 U/L (o normal é <250 U/L). 
Qual dos seguintes é o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Miopatia por estatinas. 

(B) Miastenia Gravis. 

(C) Miopatia necrosante imunomediada. 

(D) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(E) Distrofia miotônica tipo 1. 

 

16 

Um menino japonês de 6 anos apresenta perda de 
força do lado esquerdo ao acordar e é encontrado 
por sua mãe, que rapidamente liga para o SAMU. 
No departamento de emergência, seu exame 
demonstra uma hemiparesia esquerda, 
juntamente com hemianopsia homônima à direita. 
Uma imagem de ressonância magnética revela um 
acidente vascular cerebral e a angiografia cerebral 
digital é mostrada. Em relação a essa condição, é 
correto afirmar que 

 

 
 

(A) os adultos sofrem hemorragia com mais 
frequência, e as crianças sofrem eventos 
isquêmicos. 

(B) é mais comum em caucasianos. 

(C) há risco aumentado de trissomia do 13. 

(D) as opções de tratamento são apenas de suporte. 

(E) ocorre principalmente nos vasos da circulação 

posterior. 

 

17 

Uma senhora de 76 anos apresenta há 8 meses 
histórico de perda progressiva de memória. Ela 
tem vivido de forma independente, mas sua 
família está preocupada que ela não consiga mais 
administrar isso, porque esqueceu de pagar 
várias contas e até teve sua eletricidade 
desligada. A paciente repete as mesmas histórias 
e faz as mesmas perguntas para sua família. Os 
exames de sangue são normais, incluindo um 
hemograma completo, painel metabólico, enzimas 
hepáticas, TSH e vitamina B12. Seu exame 
neurológico é normal, com exceção da pontuação 
de 18/30 no miniexame do estado mental. 
Referente à doença de Alzheimer, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A doença é causada por um acúmulo de beta-

amiloide no cérebro. 

(B) Mutações nos genes presenilina 1 e presenilina 2 
levam à doença. 

(C) Os achados da biópsia incluem placas neuríticas, 
emaranhados neurofibrilares e deposição de 
amiloide. 

(D) A rivastigmina é considerada um tratamento de 
primeira linha. 

(E) A tomografia por emissão de pósitrons com 
fluordesoxiglicose (FDG-PET) demonstra 
hipometabolismo dos lobos occipitais. 

 

18 

Qual dos seguintes íons resulta diretamente na 
liberação de acetilcolina do terminal pré-
sináptico? 

 

(A) Sódio. 

(B) Potássio. 

(C) Cloreto. 

(D) Cálcio. 

(E) Magnésio. 
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19 

Quais os principais fatores de risco para Apneia 
Obstrutiva do Sono em adultos? 

 

(A) Obesidade, aumento das tonsilas palatinas e das 
adenoides, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(B) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(C) Obesidade, alterações neuromusculares e sexo 

feminino. 

(D) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo feminino e  
aumento da idade. 

(E) Alterações metabólicas, aumento de idade e 

sexo masculino. 

 

20 

Mulher de 28 anos sofre acidente automobilístico 
com traumatismo craniano leve e, após 3 dias, 
apresenta dor intensa em região cervical e 
occipital à esquerda, em pressão, sem alívio com 
analgésicos. Um dia após o início da dor, a 
paciente evoluiu com quadro súbito de vertigem, 
vômitos e dificuldade para ficar em pé e foi levada 
ao hospital, onde constatou-se síndrome de 
Wallenberg completa. Considerando as 
informações apresentadas, qual é o possível 
diagnóstico? 

 

(A) AVC isquêmico aterotrombótico por oclusão da 

artéria cerebelar posteroinferior. 

(B) Hemorragia subaracnoidea tardia por 
traumatismo craniano. 

(C) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 

cerebral média esquerda. 

(D) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 
vertebral esquerda. 

(E) AVC isquêmico cardioembólico secundário à 

embolia paradoxal. 

 

21 

Uma lesão no córtex pré-frontal provavelmente 
afetaria a 

 

(A) memória de trabalho. 

(B) memória episódica. 

(C) memória semântica. 

(D) memória processual. 

(E) memória declarativa. 

 

22 

Uma lesão no núcleo subtalâmico tem maior 
probabilidade de causar  

 

(A) tremor essencial. 

(B) parkinsonismo. 

(C) hemibalismo. 

(D) síndrome álgica. 

(E) paralisia do olhar vertical. 

 

23 

Homem de 46 anos com histórico de hipertensão 
é admitido no hospital para correção cirúrgica de 
dissecção de aorta descendente. Ao acordar da 
cirurgia, ele não consegue mover as pernas 
quando solicitado pela fisioterapia. O exame 
neurológico demonstra paralisia flácida de 
membros inferiores, com reflexos ausentes. O 
paciente apresenta perda de sensibilidade 
dolorosa e térmica abaixo da cicatriza umbilical, 
entretanto a sensibilidade vibratória e a 
propriocepção estão intactas. Qual das seguintes 
alternativas apresenta o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória 

Aguda (PDIA). 

(B) Radiculoplexopatia diabética. 

(C) Síndrome conversiva. 

(D) Infarto medular anterior. 

(E) Mielite transversa. 

 

24 

São intervenções que prolongam a sobrevida na 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), EXCETO 

 

(A) riluzol. 

(B) tratamento multidisciplinar. 

(C) pressão positiva nas vias aéras quando a 

capacidade vital forçada está abaixo de 50%. 

(D) gastrostomia endoscópica percutânea. 

(E) dextrometorfano e quinidina. 
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Homem de 20 anos procura o pronto-socorro por 
formigamento progressivo nos pés e pernas há 
várias semanas, seguido de início gradual de 
perda de força em membros inferiores, falta de 
equilíbrio e quedas. Ao exame, apresenta 
sensibilidade moderadamente reduzida à 
temperatura e picada de agulha de forma 
dependente do comprimento em membros 
superiores e inferiores, com uma profunda perda 
da propriocepção e sensibilidade vibratória em 
membros. Ele tem ataxia apendicular bilateral, e 
sinais de Babinski bilaterais estão presentes. Os 
exames de sangue de rotina são normais, exceto 
pelo aumento do tamanho dos glóbulos 
vermelhos. O paciente relata que em seu trabalho 
como barista tem inalado óxido nitroso 
diariamente de latas de chantilly. Qual das 
seguintes alternativas provavelmente descreve 
seu problema subjacente? 

 

(A) Baixo nível de cobre. 

(B) Alto nível de cálcio. 

(C) Baixo nível de tiamina. 

(D) Baixo nível de vitamina cobalamina. 

(E) Baixo nível de vitamina E. 

 

26 

Qual nome se dá para a falha na fusão das 
porções posteriores dos elementos vertebrais 
sem a protrusão das meninges ou elementos 
neurais? 

 

(A) Meningomielocele. 

(B) Meningocele. 

(C) Espinha bífida oculta. 

(D) Siringomielia. 

(E) Espinha bífida cística. 

 

27 

Paciente de 18 anos apresenta quadro de ataxia 
progressiva de tronco e apendicular, associado à 
disartria, reflexos profundos hipoativos em 
membros superiores e abolidos em membros 
inferiores, além de Babinski presente 
bilateralmente. Eletroneuromiografia demonstra 
neuropatia axonal com perda de sensibilidade. 
Qual o diagnóstico mais provável para esse 
paciente, dentre as alternativas a seguir? 

 

(A) Ataxia de Machado Joseph (SCA 3). 

(B) SCA 2. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

(E) Doença de Refsum. 

 

28 

Em relação ao Traumatismo Cranioencefálico 
(TCE) grave, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O uso do nimodipino na HSA traumática melhora 
o desfecho clínico dos pacientes. 

(B) A metilprednisolona melhora o desfecho 

funcional, mas não reduz a mortalidade. 

(C) O uso de fenitoína na fase aguda reduz a 
incidência de crises precoces, mas não reduz o 
risco de desenvolvimento de epilepsia 
sintomática. 

(D) A hipotermia acidental, ou seja, a temperatura 
corpórea abaixo de 35ºC, é um fator relacionado 
ao bom prognóstico. 

(E) A craniectomia descompressiva bifrontal deve ser 

realizada caso haja qualquer elevação da 
pressão intracraniana acima de 20mmHg. 

 

29 

Uma mulher de 62 anos procura o consultório 
para avaliação de problemas de memória. Ela 
desenvolveu perda de memória progressiva nos 
últimos 6 meses e sua família diz que ela está 
bastante confusa e tem alucinações visuais. A 
paciente apresenta histórico de infecção por HIV e 
não tem comparecido às consultas. As imagens 
de ressonância magnética (RM) do cérebro e a 
punção lombar são normais. Em relação à 
condição da paciente, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

(A) Está associada a um aumento da carga viral. 

(B) Está associada a uma contagem baixa de CD4. 

(C) Delirium com psicose é uma apresentação 
comum. 

(D) A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

deve melhorar a perda de memória. 

(E) A ressonância magnética com espectroscopia 
mostra um pico de N-acetilaspartato diminuído. 
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Uma mulher de 33 anos chega ao pronto-socorro 
com uma forte dor de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e deu à luz seu quarto 
filho há 2 semanas. Sua dor de cabeça atual é 
diferente de suas dores de cabeça anteriores, 
começou no meio da manhã e atingiu o pico de 
intensidade muito rapidamente. A paciente refere 
que dói predominantemente atrás de seus olhos, 
está afebril, teve náuseas, vômitos e fotofobia 
associados. Seu marido diz que ela está 
desorientada. Seu exame neurológico revela 
sensibilidade levemente reduzida no lado 
esquerdo do rosto e do membro superior, bem 
como desorientação no local e no tempo. Qual 
dos seguintes resultados de teste seria mais 
provável nessa paciente? 

 

(A) Angiografia cerebral mostrando vários vasos 

sanguíneos intracranianos com estreitamento 
segmentar (“colar de contas”). 

(B) A punção lombar (PL) demonstrou uma pressão 
de abertura do líquido cefalorraquidiano (LCR) de 
2 cm H2O. 

(C) PL demonstrando uma contagem de glóbulos 
brancos de 500 e proteína de 100. 

(D) Imagem de ressonância magnética (RM) do 
cérebro demonstrando uma hipófise aumentada 
com hiposinal em T1 e realce em anel. 

(E) RM com anormalidades em forma de dedo que 
surgem dos ventrículos. 

 

31 

Homem de 33 anos procura o pronto-socorro com 
dor aguda em região maxilar esquerda. Ele 
descreve o início como agudo e intenso, como se 
estivesse “mastigando vidro”. Cada episódio de 
dor dura apenas alguns segundos, mas ocorre 
repetidamente. Essas crises geralmente são 
desencadeadas por escovar os dentes. Seu 
exame neurológico, incluindo sensibilidade na 
distribuição V2 esquerda, é normal. Em relação à 
condição suspeita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Esses episódios geralmente respondem à 
indometacina. 

(B) A ressonância magnética (RM) não é indicada 
em todos os casos dessa condição. 

(C) O teste do reflexo inibitório do masseter 

geralmente é anormal. 

(D) Os bloqueadores dos canais de sódio geralmente 
são ineficazes no tratamento dessa condição. 

(E) Relaxantes musculares geralmente são 

ineficazes no tratamento dessa condição. 

 

32 

Um homem de 29 anos com doença de Crohn tem 
um histórico de 3 semanas de diarreia. Sua 
esposa percebe que ele está mais sonolento e tem 
uma dor de cabeça difusa que piora ao deitar. Seu 
exame mostra borramento do nervo óptico, bem 
como encefalopatia, mas sem déficits focais. A 
tomografia computadorizada (TC) de crânio sem 
contraste é normal. Qual é o próximo melhor 
passo para avaliar a etiologia dos sintomas desse 
paciente? 

 

(A) Punção lombar. 

(B) Administrar sumatriptano. 

(C) TC de abdome e pelve. 

(D) Angiotomografia venosa de crânio. 

(E) Ressonância magnética do encéfalo. 

 

33 

Após uma punção lombar diagnóstica, qual das 
seguintes alternativas é menos sugestiva de 
cefaleia por hipotensão liquórica? 

 

(A) Capacidade de resposta à cafeína. 

(B) Melhora com decúbito. 

(C) Aumento do ponto cego fisiológico. 

(D) Duração de até várias semanas. 

(E) Realce dural em Ressonância Magnética. 

 

34 

Uma mulher de 53 anos chega ao pronto-socorro 
com estado mental alterado. Ela não teve 
sintomas infecciosos anteriores, embora tenha 
um histórico de não adesão à medicação. Ao 
exame, ela está hipotérmica com hipotensão leve 
e bradicardia. Ela tem edema periorbital, pele fria 
e edema difuso de membros inferiores. 
Neurologicamente, a paciente está sonolenta e 
confusa, tem fraqueza difusa com pouco esforço 
e relaxamento tardio dos reflexos. Considerando 
as informações apresentadas, qual o próximo 
melhor tratamento para a condição mais provável 
do paciente? 

 

(A) Imunoglobulina intravenosa (IGIV). 

(B) Plasmaférese. 

(C) Furosemida. 

(D) Naloxona. 

(E) Levotiroxina. 
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Mulher de 30 anos procurou atendimento devido à  
turvação visual à esquerda, dor ocular à 
movimentação e visão de cores prejudicada que 
se iniciou há 1 dia. Ela tem um defeito pupilar 
aferente relativo nesse olho. Não há histórico 
familiar de sintomas semelhantes. Em relação ao 
diagnóstico mais provável dessa paciente, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ela tem um risco de 95% de desenvolver 
esclerose múltipla em 5 anos. 

(B) Maior risco de recorrência se tratado com 

prednisona oral. 

(C) A deficiência de vitamina A não tratada pode 
levar à cegueira permanente. 

(D) Essa é uma condição hereditária, transmitida 

pela genética mitocondrial. 

(E) O gene associado a essa doença é o Rb. 

 

36 

A correção de qual das seguintes alternativas é 
classicamente mais deletéria à mielina cerebral? 

 

(A) Hiponatremia.  

(B) Hipocalemia. 

(C) Hipernatremia. 

(D) Hipocalcemia. 

(E) Hipoglicemia. 

 

37 

Qual das alternativas a seguir é a mais 
consistente com disfunção urinária relacionada à 
lesão do cone medular? 

 

(A) Fluxo normal. 

(B) Dissenergia esfíncter-detrusor. 

(C) Frequência urinária. 

(D) Urgência urinária. 

(E) Resíduo pós-miccional volumoso. 

 

38 

Uma mulher de 35 anos se apresenta para 
avaliação de um tremor de intenção que se 
desenvolveu nos últimos 3 meses e é grave o 
suficiente para que ela não possa se alimentar 
sozinha. A paciente apresenta labilidade 
emocional, com episódios de extrema 
irritabilidade e euforia, e queixa-se de sudorese 
excessiva e confusão ocasional. Ela foi 
recentemente demitida de seu emprego na fábrica 
de baterias porque seu tremor interferiu no 
trabalho. Um perfil metabólico completo, TSH e 
triagem de drogas na urina são normais. Um 
hemograma completo mostra anemia leve. Qual 
das seguintes alternativas apresenta a causa mais 
provável? 

 

(A) Tremor funcional ou psicogênico. 

(B) Mercúrio. 

(C) Chumbo. 

(D) Manganês. 

(E) Doença de Wilson. 

 

39 

Uma mulher de 25 anos que está grávida de 16 
semanas comparece ao seu consultório para 
avaliação de dores de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e foi previamente tratada 
com ácido valproico para prevenção. Nas últimas 
semanas, apresentou dores de cabeça mais 
frequentes e intensas, principalmente à esquerda, 
associadas à náusea e à fotofobia. Essas dores de 
cabeça estão ocorrendo com frequência 
suficiente para que ela perca vários dias de 
trabalho por semana e não consiga ajudar a 
cuidar de seu filho de 3 anos. A ressonância 
magnética do cérebro é normal. Qual dos 
seguintes seria o próximo passo mais razoável? 

 

(A) Reiniciar ácido valproico. 

(B) Prescrever ibuprofeno diário. 

(C) Iniciar propranolol como preventivo. 

(D) Não há recomendação de medicações 

preventivas. 

(E) Iniciar acetazolamida. 

 

40 

Além da insônia, qual é o sintoma inicial mais 
proeminente da insônia familiar fatal? 

 

(A) Disautonomia. 

(B) Parkinsonismo. 

(C) Declínio cognitivo. 

(D) Ataxia. 

(E) Mioclônica. 
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Qual dos seguintes tipos de células constituem a 
via de saída primária do cerebelo? 

 

(A) Células granulares. 

(B) Células musgosas. 

(C) Células estreladas. 

(D) Células de Purkinje. 

(E) Células em cesto. 

 

42 

Qual das seguintes doenças é considerada uma 
tauopatia? 

 

(A) Paralisia supranuclear progressiva. 

(B) Doença de Parkinson. 

(C) Demência com corpos de Lewy. 

(D) Atrofia de múltiplos sistemas. 

(E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

43 

Qual o mecanismo de ação da piridostigmina? 

 

(A) Agonista do canal de cálcio dependente de 
voltagem. 

(B) Inibidor reversível da acetilcolinesterase. 

(C) Agonista do receptor muscarínico. 

(D) Antagonista do receptor nicotínico. 

(E) Inibidor irreversível da acetilcolinesterase. 

 

44 

Um homem de 55 anos apresenta um AVC agudo 
no giro fusiforme direito. Embora ele tenha 
campos visuais intactos, é incapaz de reconhecer 
rostos. Curiosamente, ele é capaz de identificar e 
nomear as pessoas por suas vozes. Qual das 
seguintes alternativas melhor descreve sua 
condição? 

 

(A) Afasia óptica. 

(B) Prosopagnosia. 

(C) Afasia anômica. 

(D) Cegueira cortical. 

(E) Afemia. 

 

45 

Como a mielina aumenta a velocidade do 
potencial de ação? 

 

(A) Reduzindo a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(B) Reduzindo a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(C) Aumentando a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(D) Aumentando a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(E) Não apresentando efeito na capacitância da 
membrana e reduzindo a resistência da 
membrana. 

 

46 

Após um acidente vascular cerebral, uma mulher 
de 67 anos apresenta Síndrome de Dejerine-
Roussy. Qual das seguintes alternativas 
apresenta a localização mais provável de seu 
infarto inicial? 

 

(A) Núcleo ventral posterior medial. 

(B) Pulvinar. 

(C) Núcleo geniculado lateral. 

(D) Núcleo ventral posterior lateral. 

(E) Grupo nuclear posterior. 

 

47 

Uma mulher de 49 anos apresenta dor nas 
extremidades e foi recentemente diagnosticada 
com diabetes, com hemoglobina glicosilada de 
11%. Ela começou com metformina e insulina e 
depois desenvolveu parestesias dolorosas em 
queimação nos dedos das mãos e dos pés. A 
eletromiografia (EMG) e os estudos de condução 
nervosa nos braços e pernas são normais. Qual 
das seguintes alternativas é a causa mais 
provável de seus sintomas? 

 

(A) Efeito adverso da metformina. 

(B) Polineuropatia sensitiva distal diabética. 

(C) Caquexia diabética. 

(D) Neurite insulínica. 

(E) Amiotrofia diabética. 
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Um tenente da Polícia Militar de 35 anos sofre de 
dores de cabeça que ele descreve como “um 
atiçador quente” atrás do olho esquerdo. Elas 
tendem a ocorrer cerca de duas vezes por dia, 
cada uma com duração de meia hora, e se 
repetem na mesma hora todos os dias. Ele tem 
lacrimejamento concomitante à esquerda e sente 
a necessidade de andar pelo quartel para lidar 
com a dor intensa. Tais dores vem ocorrendo há 
quase 2 meses, embora ele tenha tido vários 
ciclos de dor de cabeça semelhantes nos últimos 
anos. Com base em seu diagnóstico mais 
provável, qual das alternativas a seguir é a melhor 
escolha de terapia preventiva de primeira linha? 

 

(A) Indometacina. 

(B) Verapamil. 

(C) Levetiracetam. 

(D) Oxigênio inalatório. 

(E) Amitriptilina. 

 

49 

Crises convulsivas durante a gravidez podem ter 
os seguintes efeitos no feto em desenvolvimento, 
EXCETO 

 

(A) bradicardia fetal e asfixia. 

(B) aumento do risco fetal de epilepsia. 

(C) risco aumentado de QI mais baixo. 

(D) trauma contuso no feto. 

(E) grande para a idade gestacional. 

 

50 

Qual das seguintes é a causa mais comum de 
doença de Alzheimer autossômica dominante de 
início precoce? 

 

(A) Proteína precursora de amiloide. 

(B) Presenilina 1. 

(C) Presenilina 2. 

(D) ApoE4. 

(E) SEPT9. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Um major da Polícia Militar de Goiânia, de 52 anos, com antecedentes de hipertensão e diabetes do tipo 2, 
iniciou quadro súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para falar, sendo levado ao 
Hospital Militar de Goiânia. O quadro clínico se iniciou 45 minutos antes de sua admissão hospitalar. Ao 
exame, ele se encontrava eupneico, corado, anictérico, com pressão arterial (PA) de 190/102mmHg em 
braço esquerdo e 150/88mmHg em braço direito, além de frequência cardíaca (FC) 80bpm, arrítmico e 
glicemia capilar 110mg/dL. Exame neurológico: alerta, com afasia global, pupilas isofotorreagentes, 
hemiplegia direita, reflexo cutâneoplantar em extensão à direita, hipoestesia tátil e dolorosa à direita e 
hemianopsia homônima à direita. Sua pontuação na escala NIH era 21 e Tomografia de Crânio sem sinais 
de sangramento ou isquemia aguda. Considerando o exposto, responda: Como esse paciente pode ser 
classificado com base na Oxfordshire Stroke Classification Scale e qual é a conduta mais apropriada para 
o momento? Quando deve ser indicada a craniectomia descompressiva no acidente vascular isquêmico? 
Quais são as possíveis complicações relacionadas a esse procedimento? 
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Lembre-se de marcar o 
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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Qual das seguintes é a causa mais comum de 
doença de Alzheimer autossômica dominante de 
início precoce? 

 

(A) Proteína precursora de amiloide. 

(B) Presenilina 1. 

(C) Presenilina 2. 

(D) ApoE4. 

(E) SEPT9. 

 

12 

Menina de 7 anos apresentou fraqueza muscular 
em membros inferiores, proximal, e membros 
superiores de caráter assimétrico, com 
predomínio distal em membro superior esquerdo. 
Tais sintomas pioravam ao final da tarde. Ela não 
apresentava diplopia e tinha vários membros da 
família com sintomas semelhantes. Com suspeita 
de doença da junção neuromuscular, realizou-se 
teste de estimulação repetitiva, com decremento 
superior a 10% nos nervos facial e ulnar, e dupla 
onda no potencial de ação muscular composto. 
Qual o melhor diagnóstico, entre os listados a 
seguir? 

 

(A) Miastenia gravis com anticorpos anti-Musk. 

(B) Síndrome miastênica Eaton-Lambert like. 

(C) Síndrome miastênia congênita do tipo cinturas 
(DOK7). 

(D) Miastenia gravis com anticorpos anti-Ach. 

(E) Síndrome miastênica congênita do tipo canal 

lento (SCL). 

 

13 

Qual dos seguintes fatores de risco NÃO está 
associado a um risco maior de Esclerose 
Múltipla? 

 

(A) Tabagismo. 

(B) Deficiência de vitamina D. 

(C) Infecções. 

(D) Ordem de nascimento. 

(E) Fatores genéticos. 

 

14 

Um homem de 45 anos com histórico de infecção 
por HIV é levado ao pronto-socorro devido a uma 
convulsão. Ele vem apresentando dor de cabeça, 
alterações de memória e rigidez de nuca há 
algumas semanas. Seu exame neurológico 
demonstra uma leve paresia facial do lado 
esquerdo e paralisia do VI nervo craniano direito. 
A ressonância magnética não apresenta 
anormalidades agudas. A angiorressonância 
magnética demonstra múltiplos pequenos 
aneurismas cerebrais. A punção lombar mostra 
uma pressão de abertura de 18 cm H2O, contagem 
de leucócitos de 22 células/mm3 (predominante 
mononuclear), proteína de 75 mg/dL, glicose de 40 
mg/dL e coloração negativa com nanquim e 
bacilos álcool-ácido resistentes negativos. Qual 
das alternativas a seguir é a terapia empírica mais 
adequada? 

 

(A) Anfotericina B. 

(B) Penicilina G. 

(C) Vancomicina. 

(D) Aciclovir. 

(E) Iniciar terapia antirretroviral altamente ativa. 

 

15 

Em relação à Lipofuscinose ceroide neuronal 
(LCN), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A herança autossômica dominante é a mais 
comum. 

(B) Na microscopia eletrônica, observa-se depósitos 
osmiofílicos granulares ligados à membrana 
(“fingerprint”). 

(C) O fenótipo clínico é marcado por epilepsia 

mioclônica, cegueira e retardo do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

(D) O eletroencefalograma (EEG) geralmente mostra 
um fundo desorganizado com complexos de pico 
e ondas lentas. 

(E) A expectativa de vida depende do tipo da 

doença. 
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16 

Mulher de 65 anos com infarto do miocárdio 
recente apresenta fraqueza progressiva nos 
membros superiores e inferiores. Ela acha difícil 
escovar o cabelo porque seus braços ficam 
cansados. A paciente tem urina cor de chá. Seu 
exame mostra fraqueza proximal leve nos 
deltoides e flexores do quadril bilateralmente. A 
creatina quinase é 7500 U/L (o normal é <250 U/L). 
Qual dos seguintes é o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Miopatia por estatinas. 

(B) Miastenia Gravis. 

(C) Miopatia necrosante imunomediada. 

(D) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(E) Distrofia miotônica tipo 1. 

 

17 

Um menino japonês de 6 anos apresenta perda de 
força do lado esquerdo ao acordar e é encontrado 
por sua mãe, que rapidamente liga para o SAMU. 
No departamento de emergência, seu exame 
demonstra uma hemiparesia esquerda, 
juntamente com hemianopsia homônima à direita. 
Uma imagem de ressonância magnética revela um 
acidente vascular cerebral e a angiografia cerebral 
digital é mostrada. Em relação a essa condição, é 
correto afirmar que 

 

 
 

(A) os adultos sofrem hemorragia com mais 
frequência, e as crianças sofrem eventos 
isquêmicos. 

(B) é mais comum em caucasianos. 

(C) há risco aumentado de trissomia do 13. 

(D) as opções de tratamento são apenas de suporte. 

(E) ocorre principalmente nos vasos da circulação 

posterior. 

 

18 

Uma senhora de 76 anos apresenta há 8 meses 
histórico de perda progressiva de memória. Ela 
tem vivido de forma independente, mas sua 
família está preocupada que ela não consiga mais 
administrar isso, porque esqueceu de pagar 
várias contas e até teve sua eletricidade 
desligada. A paciente repete as mesmas histórias 
e faz as mesmas perguntas para sua família. Os 
exames de sangue são normais, incluindo um 
hemograma completo, painel metabólico, enzimas 
hepáticas, TSH e vitamina B12. Seu exame 
neurológico é normal, com exceção da pontuação 
de 18/30 no miniexame do estado mental. 
Referente à doença de Alzheimer, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A doença é causada por um acúmulo de beta-

amiloide no cérebro. 

(B) Mutações nos genes presenilina 1 e presenilina 2 
levam à doença. 

(C) Os achados da biópsia incluem placas neuríticas, 
emaranhados neurofibrilares e deposição de 
amiloide. 

(D) A rivastigmina é considerada um tratamento de 
primeira linha. 

(E) A tomografia por emissão de pósitrons com 
fluordesoxiglicose (FDG-PET) demonstra 
hipometabolismo dos lobos occipitais. 

 

19 

Qual dos seguintes íons resulta diretamente na 
liberação de acetilcolina do terminal pré-
sináptico? 

 

(A) Sódio. 

(B) Potássio. 

(C) Cloreto. 

(D) Cálcio. 

(E) Magnésio. 
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20 

Quais os principais fatores de risco para Apneia 
Obstrutiva do Sono em adultos? 

 

(A) Obesidade, aumento das tonsilas palatinas e das 
adenoides, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(B) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(C) Obesidade, alterações neuromusculares e sexo 

feminino. 

(D) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo feminino e  
aumento da idade. 

(E) Alterações metabólicas, aumento de idade e 

sexo masculino. 

 

21 

Mulher de 28 anos sofre acidente automobilístico 
com traumatismo craniano leve e, após 3 dias, 
apresenta dor intensa em região cervical e 
occipital à esquerda, em pressão, sem alívio com 
analgésicos. Um dia após o início da dor, a 
paciente evoluiu com quadro súbito de vertigem, 
vômitos e dificuldade para ficar em pé e foi levada 
ao hospital, onde constatou-se síndrome de 
Wallenberg completa. Considerando as 
informações apresentadas, qual é o possível 
diagnóstico? 

 

(A) AVC isquêmico aterotrombótico por oclusão da 

artéria cerebelar posteroinferior. 

(B) Hemorragia subaracnoidea tardia por 
traumatismo craniano. 

(C) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 

cerebral média esquerda. 

(D) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 
vertebral esquerda. 

(E) AVC isquêmico cardioembólico secundário à 

embolia paradoxal. 

 

22 

Uma lesão no córtex pré-frontal provavelmente 
afetaria a 

 

(A) memória de trabalho. 

(B) memória episódica. 

(C) memória semântica. 

(D) memória processual. 

(E) memória declarativa. 

 

23 

Uma lesão no núcleo subtalâmico tem maior 
probabilidade de causar  

 

(A) tremor essencial. 

(B) parkinsonismo. 

(C) hemibalismo. 

(D) síndrome álgica. 

(E) paralisia do olhar vertical. 

 

24 

Homem de 46 anos com histórico de hipertensão 
é admitido no hospital para correção cirúrgica de 
dissecção de aorta descendente. Ao acordar da 
cirurgia, ele não consegue mover as pernas 
quando solicitado pela fisioterapia. O exame 
neurológico demonstra paralisia flácida de 
membros inferiores, com reflexos ausentes. O 
paciente apresenta perda de sensibilidade 
dolorosa e térmica abaixo da cicatriza umbilical, 
entretanto a sensibilidade vibratória e a 
propriocepção estão intactas. Qual das seguintes 
alternativas apresenta o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória 

Aguda (PDIA). 

(B) Radiculoplexopatia diabética. 

(C) Síndrome conversiva. 

(D) Infarto medular anterior. 

(E) Mielite transversa. 

 

25 

São intervenções que prolongam a sobrevida na 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), EXCETO 

 

(A) riluzol. 

(B) tratamento multidisciplinar. 

(C) pressão positiva nas vias aéras quando a 

capacidade vital forçada está abaixo de 50%. 

(D) gastrostomia endoscópica percutânea. 

(E) dextrometorfano e quinidina. 
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26 

Homem de 20 anos procura o pronto-socorro por 
formigamento progressivo nos pés e pernas há 
várias semanas, seguido de início gradual de 
perda de força em membros inferiores, falta de 
equilíbrio e quedas. Ao exame, apresenta 
sensibilidade moderadamente reduzida à 
temperatura e picada de agulha de forma 
dependente do comprimento em membros 
superiores e inferiores, com uma profunda perda 
da propriocepção e sensibilidade vibratória em 
membros. Ele tem ataxia apendicular bilateral, e 
sinais de Babinski bilaterais estão presentes. Os 
exames de sangue de rotina são normais, exceto 
pelo aumento do tamanho dos glóbulos 
vermelhos. O paciente relata que em seu trabalho 
como barista tem inalado óxido nitroso 
diariamente de latas de chantilly. Qual das 
seguintes alternativas provavelmente descreve 
seu problema subjacente? 

 

(A) Baixo nível de cobre. 

(B) Alto nível de cálcio. 

(C) Baixo nível de tiamina. 

(D) Baixo nível de vitamina cobalamina. 

(E) Baixo nível de vitamina E. 

 

27 

Qual nome se dá para a falha na fusão das 
porções posteriores dos elementos vertebrais 
sem a protrusão das meninges ou elementos 
neurais? 

 

(A) Meningomielocele. 

(B) Meningocele. 

(C) Espinha bífida oculta. 

(D) Siringomielia. 

(E) Espinha bífida cística. 

 

28 

Paciente de 18 anos apresenta quadro de ataxia 
progressiva de tronco e apendicular, associado à 
disartria, reflexos profundos hipoativos em 
membros superiores e abolidos em membros 
inferiores, além de Babinski presente 
bilateralmente. Eletroneuromiografia demonstra 
neuropatia axonal com perda de sensibilidade. 
Qual o diagnóstico mais provável para esse 
paciente, dentre as alternativas a seguir? 

 

(A) Ataxia de Machado Joseph (SCA 3). 

(B) SCA 2. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

(E) Doença de Refsum. 

 

29 

Em relação ao Traumatismo Cranioencefálico 
(TCE) grave, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O uso do nimodipino na HSA traumática melhora 
o desfecho clínico dos pacientes. 

(B) A metilprednisolona melhora o desfecho 

funcional, mas não reduz a mortalidade. 

(C) O uso de fenitoína na fase aguda reduz a 
incidência de crises precoces, mas não reduz o 
risco de desenvolvimento de epilepsia 
sintomática. 

(D) A hipotermia acidental, ou seja, a temperatura 
corpórea abaixo de 35ºC, é um fator relacionado 
ao bom prognóstico. 

(E) A craniectomia descompressiva bifrontal deve ser 

realizada caso haja qualquer elevação da 
pressão intracraniana acima de 20mmHg. 

 

30 

Uma mulher de 62 anos procura o consultório 
para avaliação de problemas de memória. Ela 
desenvolveu perda de memória progressiva nos 
últimos 6 meses e sua família diz que ela está 
bastante confusa e tem alucinações visuais. A 
paciente apresenta histórico de infecção por HIV e 
não tem comparecido às consultas. As imagens 
de ressonância magnética (RM) do cérebro e a 
punção lombar são normais. Em relação à 
condição da paciente, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

(A) Está associada a um aumento da carga viral. 

(B) Está associada a uma contagem baixa de CD4. 

(C) Delirium com psicose é uma apresentação 
comum. 

(D) A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

deve melhorar a perda de memória. 

(E) A ressonância magnética com espectroscopia 
mostra um pico de N-acetilaspartato diminuído. 
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31 

Uma mulher de 33 anos chega ao pronto-socorro 
com uma forte dor de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e deu à luz seu quarto 
filho há 2 semanas. Sua dor de cabeça atual é 
diferente de suas dores de cabeça anteriores, 
começou no meio da manhã e atingiu o pico de 
intensidade muito rapidamente. A paciente refere 
que dói predominantemente atrás de seus olhos, 
está afebril, teve náuseas, vômitos e fotofobia 
associados. Seu marido diz que ela está 
desorientada. Seu exame neurológico revela 
sensibilidade levemente reduzida no lado 
esquerdo do rosto e do membro superior, bem 
como desorientação no local e no tempo. Qual 
dos seguintes resultados de teste seria mais 
provável nessa paciente? 

 

(A) Angiografia cerebral mostrando vários vasos 

sanguíneos intracranianos com estreitamento 
segmentar (“colar de contas”). 

(B) A punção lombar (PL) demonstrou uma pressão 
de abertura do líquido cefalorraquidiano (LCR) de 
2 cm H2O. 

(C) PL demonstrando uma contagem de glóbulos 
brancos de 500 e proteína de 100. 

(D) Imagem de ressonância magnética (RM) do 
cérebro demonstrando uma hipófise aumentada 
com hiposinal em T1 e realce em anel. 

(E) RM com anormalidades em forma de dedo que 
surgem dos ventrículos. 

 

32 

Homem de 33 anos procura o pronto-socorro com 
dor aguda em região maxilar esquerda. Ele 
descreve o início como agudo e intenso, como se 
estivesse “mastigando vidro”. Cada episódio de 
dor dura apenas alguns segundos, mas ocorre 
repetidamente. Essas crises geralmente são 
desencadeadas por escovar os dentes. Seu 
exame neurológico, incluindo sensibilidade na 
distribuição V2 esquerda, é normal. Em relação à 
condição suspeita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Esses episódios geralmente respondem à 
indometacina. 

(B) A ressonância magnética (RM) não é indicada 
em todos os casos dessa condição. 

(C) O teste do reflexo inibitório do masseter 

geralmente é anormal. 

(D) Os bloqueadores dos canais de sódio geralmente 
são ineficazes no tratamento dessa condição. 

(E) Relaxantes musculares geralmente são 

ineficazes no tratamento dessa condição. 

 

33 

Um homem de 29 anos com doença de Crohn tem 
um histórico de 3 semanas de diarreia. Sua 
esposa percebe que ele está mais sonolento e tem 
uma dor de cabeça difusa que piora ao deitar. Seu 
exame mostra borramento do nervo óptico, bem 
como encefalopatia, mas sem déficits focais. A 
tomografia computadorizada (TC) de crânio sem 
contraste é normal. Qual é o próximo melhor 
passo para avaliar a etiologia dos sintomas desse 
paciente? 

 

(A) Punção lombar. 

(B) Administrar sumatriptano. 

(C) TC de abdome e pelve. 

(D) Angiotomografia venosa de crânio. 

(E) Ressonância magnética do encéfalo. 

 

34 

Após uma punção lombar diagnóstica, qual das 
seguintes alternativas é menos sugestiva de 
cefaleia por hipotensão liquórica? 

 

(A) Capacidade de resposta à cafeína. 

(B) Melhora com decúbito. 

(C) Aumento do ponto cego fisiológico. 

(D) Duração de até várias semanas. 

(E) Realce dural em Ressonância Magnética. 

 

35 

Uma mulher de 53 anos chega ao pronto-socorro 
com estado mental alterado. Ela não teve 
sintomas infecciosos anteriores, embora tenha 
um histórico de não adesão à medicação. Ao 
exame, ela está hipotérmica com hipotensão leve 
e bradicardia. Ela tem edema periorbital, pele fria 
e edema difuso de membros inferiores. 
Neurologicamente, a paciente está sonolenta e 
confusa, tem fraqueza difusa com pouco esforço 
e relaxamento tardio dos reflexos. Considerando 
as informações apresentadas, qual o próximo 
melhor tratamento para a condição mais provável 
do paciente? 

 

(A) Imunoglobulina intravenosa (IGIV). 

(B) Plasmaférese. 

(C) Furosemida. 

(D) Naloxona. 

(E) Levotiroxina. 
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Mulher de 30 anos procurou atendimento devido à  
turvação visual à esquerda, dor ocular à 
movimentação e visão de cores prejudicada que 
se iniciou há 1 dia. Ela tem um defeito pupilar 
aferente relativo nesse olho. Não há histórico 
familiar de sintomas semelhantes. Em relação ao 
diagnóstico mais provável dessa paciente, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ela tem um risco de 95% de desenvolver 
esclerose múltipla em 5 anos. 

(B) Maior risco de recorrência se tratado com 

prednisona oral. 

(C) A deficiência de vitamina A não tratada pode 
levar à cegueira permanente. 

(D) Essa é uma condição hereditária, transmitida 

pela genética mitocondrial. 

(E) O gene associado a essa doença é o Rb. 

 

37 

A correção de qual das seguintes alternativas é 
classicamente mais deletéria à mielina cerebral? 

 

(A) Hiponatremia.  

(B) Hipocalemia. 

(C) Hipernatremia. 

(D) Hipocalcemia. 

(E) Hipoglicemia. 

 

38 

Qual das alternativas a seguir é a mais 
consistente com disfunção urinária relacionada à 
lesão do cone medular? 

 

(A) Fluxo normal. 

(B) Dissenergia esfíncter-detrusor. 

(C) Frequência urinária. 

(D) Urgência urinária. 

(E) Resíduo pós-miccional volumoso. 

 

39 

Uma mulher de 35 anos se apresenta para 
avaliação de um tremor de intenção que se 
desenvolveu nos últimos 3 meses e é grave o 
suficiente para que ela não possa se alimentar 
sozinha. A paciente apresenta labilidade 
emocional, com episódios de extrema 
irritabilidade e euforia, e queixa-se de sudorese 
excessiva e confusão ocasional. Ela foi 
recentemente demitida de seu emprego na fábrica 
de baterias porque seu tremor interferiu no 
trabalho. Um perfil metabólico completo, TSH e 
triagem de drogas na urina são normais. Um 
hemograma completo mostra anemia leve. Qual 
das seguintes alternativas apresenta a causa mais 
provável? 

 

(A) Tremor funcional ou psicogênico. 

(B) Mercúrio. 

(C) Chumbo. 

(D) Manganês. 

(E) Doença de Wilson. 

 

40 

Uma mulher de 25 anos que está grávida de 16 
semanas comparece ao seu consultório para 
avaliação de dores de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e foi previamente tratada 
com ácido valproico para prevenção. Nas últimas 
semanas, apresentou dores de cabeça mais 
frequentes e intensas, principalmente à esquerda, 
associadas à náusea e à fotofobia. Essas dores de 
cabeça estão ocorrendo com frequência 
suficiente para que ela perca vários dias de 
trabalho por semana e não consiga ajudar a 
cuidar de seu filho de 3 anos. A ressonância 
magnética do cérebro é normal. Qual dos 
seguintes seria o próximo passo mais razoável? 

 

(A) Reiniciar ácido valproico. 

(B) Prescrever ibuprofeno diário. 

(C) Iniciar propranolol como preventivo. 

(D) Não há recomendação de medicações 

preventivas. 

(E) Iniciar acetazolamida. 

 

41 

Além da insônia, qual é o sintoma inicial mais 
proeminente da insônia familiar fatal? 

 

(A) Disautonomia. 

(B) Parkinsonismo. 

(C) Declínio cognitivo. 

(D) Ataxia. 

(E) Mioclônica. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  02 – Página 11 

 

42 

Qual dos seguintes tipos de células constituem a 
via de saída primária do cerebelo? 

 

(A) Células granulares. 

(B) Células musgosas. 

(C) Células estreladas. 

(D) Células de Purkinje. 

(E) Células em cesto. 

 

43 

Qual das seguintes doenças é considerada uma 
tauopatia? 

 

(A) Paralisia supranuclear progressiva. 

(B) Doença de Parkinson. 

(C) Demência com corpos de Lewy. 

(D) Atrofia de múltiplos sistemas. 

(E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

44 

Qual o mecanismo de ação da piridostigmina? 

 

(A) Agonista do canal de cálcio dependente de 
voltagem. 

(B) Inibidor reversível da acetilcolinesterase. 

(C) Agonista do receptor muscarínico. 

(D) Antagonista do receptor nicotínico. 

(E) Inibidor irreversível da acetilcolinesterase. 

 

45 

Um homem de 55 anos apresenta um AVC agudo 
no giro fusiforme direito. Embora ele tenha 
campos visuais intactos, é incapaz de reconhecer 
rostos. Curiosamente, ele é capaz de identificar e 
nomear as pessoas por suas vozes. Qual das 
seguintes alternativas melhor descreve sua 
condição? 

 

(A) Afasia óptica. 

(B) Prosopagnosia. 

(C) Afasia anômica. 

(D) Cegueira cortical. 

(E) Afemia. 

 

46 

Como a mielina aumenta a velocidade do 
potencial de ação? 

 

(A) Reduzindo a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(B) Reduzindo a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(C) Aumentando a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(D) Aumentando a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(E) Não apresentando efeito na capacitância da 
membrana e reduzindo a resistência da 
membrana. 

 

47 

Após um acidente vascular cerebral, uma mulher 
de 67 anos apresenta Síndrome de Dejerine-
Roussy. Qual das seguintes alternativas 
apresenta a localização mais provável de seu 
infarto inicial? 

 

(A) Núcleo ventral posterior medial. 

(B) Pulvinar. 

(C) Núcleo geniculado lateral. 

(D) Núcleo ventral posterior lateral. 

(E) Grupo nuclear posterior. 

 

48 

Uma mulher de 49 anos apresenta dor nas 
extremidades e foi recentemente diagnosticada 
com diabetes, com hemoglobina glicosilada de 
11%. Ela começou com metformina e insulina e 
depois desenvolveu parestesias dolorosas em 
queimação nos dedos das mãos e dos pés. A 
eletromiografia (EMG) e os estudos de condução 
nervosa nos braços e pernas são normais. Qual 
das seguintes alternativas é a causa mais 
provável de seus sintomas? 

 

(A) Efeito adverso da metformina. 

(B) Polineuropatia sensitiva distal diabética. 

(C) Caquexia diabética. 

(D) Neurite insulínica. 

(E) Amiotrofia diabética. 
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Um tenente da Polícia Militar de 35 anos sofre de 
dores de cabeça que ele descreve como “um 
atiçador quente” atrás do olho esquerdo. Elas 
tendem a ocorrer cerca de duas vezes por dia, 
cada uma com duração de meia hora, e se 
repetem na mesma hora todos os dias. Ele tem 
lacrimejamento concomitante à esquerda e sente 
a necessidade de andar pelo quartel para lidar 
com a dor intensa. Tais dores vem ocorrendo há 
quase 2 meses, embora ele tenha tido vários 
ciclos de dor de cabeça semelhantes nos últimos 
anos. Com base em seu diagnóstico mais 
provável, qual das alternativas a seguir é a melhor 
escolha de terapia preventiva de primeira linha? 

 

(A) Indometacina. 

(B) Verapamil. 

(C) Levetiracetam. 

(D) Oxigênio inalatório. 

(E) Amitriptilina. 

 

50 

Crises convulsivas durante a gravidez podem ter 
os seguintes efeitos no feto em desenvolvimento, 
EXCETO 

 

(A) bradicardia fetal e asfixia. 

(B) aumento do risco fetal de epilepsia. 

(C) risco aumentado de QI mais baixo. 

(D) trauma contuso no feto. 

(E) grande para a idade gestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  02 – Página 13 

 

Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Um major da Polícia Militar de Goiânia, de 52 anos, com antecedentes de hipertensão e diabetes do tipo 2, 
iniciou quadro súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para falar, sendo levado ao 
Hospital Militar de Goiânia. O quadro clínico se iniciou 45 minutos antes de sua admissão hospitalar. Ao 
exame, ele se encontrava eupneico, corado, anictérico, com pressão arterial (PA) de 190/102mmHg em 
braço esquerdo e 150/88mmHg em braço direito, além de frequência cardíaca (FC) 80bpm, arrítmico e 
glicemia capilar 110mg/dL. Exame neurológico: alerta, com afasia global, pupilas isofotorreagentes, 
hemiplegia direita, reflexo cutâneoplantar em extensão à direita, hipoestesia tátil e dolorosa à direita e 
hemianopsia homônima à direita. Sua pontuação na escala NIH era 21 e Tomografia de Crânio sem sinais 
de sangramento ou isquemia aguda. Considerando o exposto, responda: Como esse paciente pode ser 
classificado com base na Oxfordshire Stroke Classification Scale e qual é a conduta mais apropriada para 
o momento? Quando deve ser indicada a craniectomia descompressiva no acidente vascular isquêmico? 
Quais são as possíveis complicações relacionadas a esse procedimento? 
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Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  03 – Página 2 

 

Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  03 – Página 4 

 

8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Crises convulsivas durante a gravidez podem ter 
os seguintes efeitos no feto em desenvolvimento, 
EXCETO 

 

(A) bradicardia fetal e asfixia. 

(B) aumento do risco fetal de epilepsia. 

(C) risco aumentado de QI mais baixo. 

(D) trauma contuso no feto. 

(E) grande para a idade gestacional. 

 

12 

Qual das seguintes é a causa mais comum de 
doença de Alzheimer autossômica dominante de 
início precoce? 

 

(A) Proteína precursora de amiloide. 

(B) Presenilina 1. 

(C) Presenilina 2. 

(D) ApoE4. 

(E) SEPT9. 

 

13 

Menina de 7 anos apresentou fraqueza muscular 
em membros inferiores, proximal, e membros 
superiores de caráter assimétrico, com 
predomínio distal em membro superior esquerdo. 
Tais sintomas pioravam ao final da tarde. Ela não 
apresentava diplopia e tinha vários membros da 
família com sintomas semelhantes. Com suspeita 
de doença da junção neuromuscular, realizou-se 
teste de estimulação repetitiva, com decremento 
superior a 10% nos nervos facial e ulnar, e dupla 
onda no potencial de ação muscular composto. 
Qual o melhor diagnóstico, entre os listados a 
seguir? 

 

(A) Miastenia gravis com anticorpos anti-Musk. 

(B) Síndrome miastênica Eaton-Lambert like. 

(C) Síndrome miastênia congênita do tipo cinturas 

(DOK7). 

(D) Miastenia gravis com anticorpos anti-Ach. 

(E) Síndrome miastênica congênita do tipo canal 
lento (SCL). 

 

14 

Qual dos seguintes fatores de risco NÃO está 
associado a um risco maior de Esclerose 
Múltipla? 

 

(A) Tabagismo. 

(B) Deficiência de vitamina D. 

(C) Infecções. 

(D) Ordem de nascimento. 

(E) Fatores genéticos. 

 

15 

Um homem de 45 anos com histórico de infecção 
por HIV é levado ao pronto-socorro devido a uma 
convulsão. Ele vem apresentando dor de cabeça, 
alterações de memória e rigidez de nuca há 
algumas semanas. Seu exame neurológico 
demonstra uma leve paresia facial do lado 
esquerdo e paralisia do VI nervo craniano direito. 
A ressonância magnética não apresenta 
anormalidades agudas. A angiorressonância 
magnética demonstra múltiplos pequenos 
aneurismas cerebrais. A punção lombar mostra 
uma pressão de abertura de 18 cm H2O, contagem 
de leucócitos de 22 células/mm3 (predominante 
mononuclear), proteína de 75 mg/dL, glicose de 40 
mg/dL e coloração negativa com nanquim e 
bacilos álcool-ácido resistentes negativos. Qual 
das alternativas a seguir é a terapia empírica mais 
adequada? 

 

(A) Anfotericina B. 

(B) Penicilina G. 

(C) Vancomicina. 

(D) Aciclovir. 

(E) Iniciar terapia antirretroviral altamente ativa. 

 

16 

Em relação à Lipofuscinose ceroide neuronal 
(LCN), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A herança autossômica dominante é a mais 
comum. 

(B) Na microscopia eletrônica, observa-se depósitos 
osmiofílicos granulares ligados à membrana 
(“fingerprint”). 

(C) O fenótipo clínico é marcado por epilepsia 
mioclônica, cegueira e retardo do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

(D) O eletroencefalograma (EEG) geralmente mostra 

um fundo desorganizado com complexos de pico 
e ondas lentas. 

(E) A expectativa de vida depende do tipo da 
doença. 
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17 

Mulher de 65 anos com infarto do miocárdio 
recente apresenta fraqueza progressiva nos 
membros superiores e inferiores. Ela acha difícil 
escovar o cabelo porque seus braços ficam 
cansados. A paciente tem urina cor de chá. Seu 
exame mostra fraqueza proximal leve nos 
deltoides e flexores do quadril bilateralmente. A 
creatina quinase é 7500 U/L (o normal é <250 U/L). 
Qual dos seguintes é o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Miopatia por estatinas. 

(B) Miastenia Gravis. 

(C) Miopatia necrosante imunomediada. 

(D) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(E) Distrofia miotônica tipo 1. 

 

18 

Um menino japonês de 6 anos apresenta perda de 
força do lado esquerdo ao acordar e é encontrado 
por sua mãe, que rapidamente liga para o SAMU. 
No departamento de emergência, seu exame 
demonstra uma hemiparesia esquerda, 
juntamente com hemianopsia homônima à direita. 
Uma imagem de ressonância magnética revela um 
acidente vascular cerebral e a angiografia cerebral 
digital é mostrada. Em relação a essa condição, é 
correto afirmar que 

 

 
 

(A) os adultos sofrem hemorragia com mais 
frequência, e as crianças sofrem eventos 
isquêmicos. 

(B) é mais comum em caucasianos. 

(C) há risco aumentado de trissomia do 13. 

(D) as opções de tratamento são apenas de suporte. 

(E) ocorre principalmente nos vasos da circulação 

posterior. 

 

19 

Uma senhora de 76 anos apresenta há 8 meses 
histórico de perda progressiva de memória. Ela 
tem vivido de forma independente, mas sua 
família está preocupada que ela não consiga mais 
administrar isso, porque esqueceu de pagar 
várias contas e até teve sua eletricidade 
desligada. A paciente repete as mesmas histórias 
e faz as mesmas perguntas para sua família. Os 
exames de sangue são normais, incluindo um 
hemograma completo, painel metabólico, enzimas 
hepáticas, TSH e vitamina B12. Seu exame 
neurológico é normal, com exceção da pontuação 
de 18/30 no miniexame do estado mental. 
Referente à doença de Alzheimer, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A doença é causada por um acúmulo de beta-

amiloide no cérebro. 

(B) Mutações nos genes presenilina 1 e presenilina 2 
levam à doença. 

(C) Os achados da biópsia incluem placas neuríticas, 
emaranhados neurofibrilares e deposição de 
amiloide. 

(D) A rivastigmina é considerada um tratamento de 
primeira linha. 

(E) A tomografia por emissão de pósitrons com 
fluordesoxiglicose (FDG-PET) demonstra 
hipometabolismo dos lobos occipitais. 

 

20 

Qual dos seguintes íons resulta diretamente na 
liberação de acetilcolina do terminal pré-
sináptico? 

 

(A) Sódio. 

(B) Potássio. 

(C) Cloreto. 

(D) Cálcio. 

(E) Magnésio. 
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Quais os principais fatores de risco para Apneia 
Obstrutiva do Sono em adultos? 

 

(A) Obesidade, aumento das tonsilas palatinas e das 
adenoides, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(B) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(C) Obesidade, alterações neuromusculares e sexo 

feminino. 

(D) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo feminino e  
aumento da idade. 

(E) Alterações metabólicas, aumento de idade e 

sexo masculino. 

 

22 

Mulher de 28 anos sofre acidente automobilístico 
com traumatismo craniano leve e, após 3 dias, 
apresenta dor intensa em região cervical e 
occipital à esquerda, em pressão, sem alívio com 
analgésicos. Um dia após o início da dor, a 
paciente evoluiu com quadro súbito de vertigem, 
vômitos e dificuldade para ficar em pé e foi levada 
ao hospital, onde constatou-se síndrome de 
Wallenberg completa. Considerando as 
informações apresentadas, qual é o possível 
diagnóstico? 

 

(A) AVC isquêmico aterotrombótico por oclusão da 

artéria cerebelar posteroinferior. 

(B) Hemorragia subaracnoidea tardia por 
traumatismo craniano. 

(C) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 

cerebral média esquerda. 

(D) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 
vertebral esquerda. 

(E) AVC isquêmico cardioembólico secundário à 

embolia paradoxal. 

 

23 

Uma lesão no córtex pré-frontal provavelmente 
afetaria a 

 

(A) memória de trabalho. 

(B) memória episódica. 

(C) memória semântica. 

(D) memória processual. 

(E) memória declarativa. 

 

24 

Uma lesão no núcleo subtalâmico tem maior 
probabilidade de causar  

 

(A) tremor essencial. 

(B) parkinsonismo. 

(C) hemibalismo. 

(D) síndrome álgica. 

(E) paralisia do olhar vertical. 

 

25 

Homem de 46 anos com histórico de hipertensão 
é admitido no hospital para correção cirúrgica de 
dissecção de aorta descendente. Ao acordar da 
cirurgia, ele não consegue mover as pernas 
quando solicitado pela fisioterapia. O exame 
neurológico demonstra paralisia flácida de 
membros inferiores, com reflexos ausentes. O 
paciente apresenta perda de sensibilidade 
dolorosa e térmica abaixo da cicatriza umbilical, 
entretanto a sensibilidade vibratória e a 
propriocepção estão intactas. Qual das seguintes 
alternativas apresenta o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória 

Aguda (PDIA). 

(B) Radiculoplexopatia diabética. 

(C) Síndrome conversiva. 

(D) Infarto medular anterior. 

(E) Mielite transversa. 

 

26 

São intervenções que prolongam a sobrevida na 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), EXCETO 

 

(A) riluzol. 

(B) tratamento multidisciplinar. 

(C) pressão positiva nas vias aéras quando a 

capacidade vital forçada está abaixo de 50%. 

(D) gastrostomia endoscópica percutânea. 

(E) dextrometorfano e quinidina. 
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Homem de 20 anos procura o pronto-socorro por 
formigamento progressivo nos pés e pernas há 
várias semanas, seguido de início gradual de 
perda de força em membros inferiores, falta de 
equilíbrio e quedas. Ao exame, apresenta 
sensibilidade moderadamente reduzida à 
temperatura e picada de agulha de forma 
dependente do comprimento em membros 
superiores e inferiores, com uma profunda perda 
da propriocepção e sensibilidade vibratória em 
membros. Ele tem ataxia apendicular bilateral, e 
sinais de Babinski bilaterais estão presentes. Os 
exames de sangue de rotina são normais, exceto 
pelo aumento do tamanho dos glóbulos 
vermelhos. O paciente relata que em seu trabalho 
como barista tem inalado óxido nitroso 
diariamente de latas de chantilly. Qual das 
seguintes alternativas provavelmente descreve 
seu problema subjacente? 

 

(A) Baixo nível de cobre. 

(B) Alto nível de cálcio. 

(C) Baixo nível de tiamina. 

(D) Baixo nível de vitamina cobalamina. 

(E) Baixo nível de vitamina E. 

 

28 

Qual nome se dá para a falha na fusão das 
porções posteriores dos elementos vertebrais 
sem a protrusão das meninges ou elementos 
neurais? 

 

(A) Meningomielocele. 

(B) Meningocele. 

(C) Espinha bífida oculta. 

(D) Siringomielia. 

(E) Espinha bífida cística. 

 

29 

Paciente de 18 anos apresenta quadro de ataxia 
progressiva de tronco e apendicular, associado à 
disartria, reflexos profundos hipoativos em 
membros superiores e abolidos em membros 
inferiores, além de Babinski presente 
bilateralmente. Eletroneuromiografia demonstra 
neuropatia axonal com perda de sensibilidade. 
Qual o diagnóstico mais provável para esse 
paciente, dentre as alternativas a seguir? 

 

(A) Ataxia de Machado Joseph (SCA 3). 

(B) SCA 2. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

(E) Doença de Refsum. 

 

30 

Em relação ao Traumatismo Cranioencefálico 
(TCE) grave, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O uso do nimodipino na HSA traumática melhora 
o desfecho clínico dos pacientes. 

(B) A metilprednisolona melhora o desfecho 

funcional, mas não reduz a mortalidade. 

(C) O uso de fenitoína na fase aguda reduz a 
incidência de crises precoces, mas não reduz o 
risco de desenvolvimento de epilepsia 
sintomática. 

(D) A hipotermia acidental, ou seja, a temperatura 
corpórea abaixo de 35ºC, é um fator relacionado 
ao bom prognóstico. 

(E) A craniectomia descompressiva bifrontal deve ser 

realizada caso haja qualquer elevação da 
pressão intracraniana acima de 20mmHg. 

 

31 

Uma mulher de 62 anos procura o consultório 
para avaliação de problemas de memória. Ela 
desenvolveu perda de memória progressiva nos 
últimos 6 meses e sua família diz que ela está 
bastante confusa e tem alucinações visuais. A 
paciente apresenta histórico de infecção por HIV e 
não tem comparecido às consultas. As imagens 
de ressonância magnética (RM) do cérebro e a 
punção lombar são normais. Em relação à 
condição da paciente, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

(A) Está associada a um aumento da carga viral. 

(B) Está associada a uma contagem baixa de CD4. 

(C) Delirium com psicose é uma apresentação 
comum. 

(D) A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

deve melhorar a perda de memória. 

(E) A ressonância magnética com espectroscopia 
mostra um pico de N-acetilaspartato diminuído. 
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Uma mulher de 33 anos chega ao pronto-socorro 
com uma forte dor de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e deu à luz seu quarto 
filho há 2 semanas. Sua dor de cabeça atual é 
diferente de suas dores de cabeça anteriores, 
começou no meio da manhã e atingiu o pico de 
intensidade muito rapidamente. A paciente refere 
que dói predominantemente atrás de seus olhos, 
está afebril, teve náuseas, vômitos e fotofobia 
associados. Seu marido diz que ela está 
desorientada. Seu exame neurológico revela 
sensibilidade levemente reduzida no lado 
esquerdo do rosto e do membro superior, bem 
como desorientação no local e no tempo. Qual 
dos seguintes resultados de teste seria mais 
provável nessa paciente? 

 

(A) Angiografia cerebral mostrando vários vasos 

sanguíneos intracranianos com estreitamento 
segmentar (“colar de contas”). 

(B) A punção lombar (PL) demonstrou uma pressão 
de abertura do líquido cefalorraquidiano (LCR) de 
2 cm H2O. 

(C) PL demonstrando uma contagem de glóbulos 
brancos de 500 e proteína de 100. 

(D) Imagem de ressonância magnética (RM) do 
cérebro demonstrando uma hipófise aumentada 
com hiposinal em T1 e realce em anel. 

(E) RM com anormalidades em forma de dedo que 
surgem dos ventrículos. 

 

33 

Homem de 33 anos procura o pronto-socorro com 
dor aguda em região maxilar esquerda. Ele 
descreve o início como agudo e intenso, como se 
estivesse “mastigando vidro”. Cada episódio de 
dor dura apenas alguns segundos, mas ocorre 
repetidamente. Essas crises geralmente são 
desencadeadas por escovar os dentes. Seu 
exame neurológico, incluindo sensibilidade na 
distribuição V2 esquerda, é normal. Em relação à 
condição suspeita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Esses episódios geralmente respondem à 
indometacina. 

(B) A ressonância magnética (RM) não é indicada 
em todos os casos dessa condição. 

(C) O teste do reflexo inibitório do masseter 

geralmente é anormal. 

(D) Os bloqueadores dos canais de sódio geralmente 
são ineficazes no tratamento dessa condição. 

(E) Relaxantes musculares geralmente são 

ineficazes no tratamento dessa condição. 

 

34 

Um homem de 29 anos com doença de Crohn tem 
um histórico de 3 semanas de diarreia. Sua 
esposa percebe que ele está mais sonolento e tem 
uma dor de cabeça difusa que piora ao deitar. Seu 
exame mostra borramento do nervo óptico, bem 
como encefalopatia, mas sem déficits focais. A 
tomografia computadorizada (TC) de crânio sem 
contraste é normal. Qual é o próximo melhor 
passo para avaliar a etiologia dos sintomas desse 
paciente? 

 

(A) Punção lombar. 

(B) Administrar sumatriptano. 

(C) TC de abdome e pelve. 

(D) Angiotomografia venosa de crânio. 

(E) Ressonância magnética do encéfalo. 

 

35 

Após uma punção lombar diagnóstica, qual das 
seguintes alternativas é menos sugestiva de 
cefaleia por hipotensão liquórica? 

 

(A) Capacidade de resposta à cafeína. 

(B) Melhora com decúbito. 

(C) Aumento do ponto cego fisiológico. 

(D) Duração de até várias semanas. 

(E) Realce dural em Ressonância Magnética. 

 

36 

Uma mulher de 53 anos chega ao pronto-socorro 
com estado mental alterado. Ela não teve 
sintomas infecciosos anteriores, embora tenha 
um histórico de não adesão à medicação. Ao 
exame, ela está hipotérmica com hipotensão leve 
e bradicardia. Ela tem edema periorbital, pele fria 
e edema difuso de membros inferiores. 
Neurologicamente, a paciente está sonolenta e 
confusa, tem fraqueza difusa com pouco esforço 
e relaxamento tardio dos reflexos. Considerando 
as informações apresentadas, qual o próximo 
melhor tratamento para a condição mais provável 
do paciente? 

 

(A) Imunoglobulina intravenosa (IGIV). 

(B) Plasmaférese. 

(C) Furosemida. 

(D) Naloxona. 

(E) Levotiroxina. 
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Mulher de 30 anos procurou atendimento devido à  
turvação visual à esquerda, dor ocular à 
movimentação e visão de cores prejudicada que 
se iniciou há 1 dia. Ela tem um defeito pupilar 
aferente relativo nesse olho. Não há histórico 
familiar de sintomas semelhantes. Em relação ao 
diagnóstico mais provável dessa paciente, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ela tem um risco de 95% de desenvolver 
esclerose múltipla em 5 anos. 

(B) Maior risco de recorrência se tratado com 

prednisona oral. 

(C) A deficiência de vitamina A não tratada pode 
levar à cegueira permanente. 

(D) Essa é uma condição hereditária, transmitida 

pela genética mitocondrial. 

(E) O gene associado a essa doença é o Rb. 

 

38 

A correção de qual das seguintes alternativas é 
classicamente mais deletéria à mielina cerebral? 

 

(A) Hiponatremia.  

(B) Hipocalemia. 

(C) Hipernatremia. 

(D) Hipocalcemia. 

(E) Hipoglicemia. 

 

39 

Qual das alternativas a seguir é a mais 
consistente com disfunção urinária relacionada à 
lesão do cone medular? 

 

(A) Fluxo normal. 

(B) Dissenergia esfíncter-detrusor. 

(C) Frequência urinária. 

(D) Urgência urinária. 

(E) Resíduo pós-miccional volumoso. 

 

40 

Uma mulher de 35 anos se apresenta para 
avaliação de um tremor de intenção que se 
desenvolveu nos últimos 3 meses e é grave o 
suficiente para que ela não possa se alimentar 
sozinha. A paciente apresenta labilidade 
emocional, com episódios de extrema 
irritabilidade e euforia, e queixa-se de sudorese 
excessiva e confusão ocasional. Ela foi 
recentemente demitida de seu emprego na fábrica 
de baterias porque seu tremor interferiu no 
trabalho. Um perfil metabólico completo, TSH e 
triagem de drogas na urina são normais. Um 
hemograma completo mostra anemia leve. Qual 
das seguintes alternativas apresenta a causa mais 
provável? 

 

(A) Tremor funcional ou psicogênico. 

(B) Mercúrio. 

(C) Chumbo. 

(D) Manganês. 

(E) Doença de Wilson. 

 

41 

Uma mulher de 25 anos que está grávida de 16 
semanas comparece ao seu consultório para 
avaliação de dores de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e foi previamente tratada 
com ácido valproico para prevenção. Nas últimas 
semanas, apresentou dores de cabeça mais 
frequentes e intensas, principalmente à esquerda, 
associadas à náusea e à fotofobia. Essas dores de 
cabeça estão ocorrendo com frequência 
suficiente para que ela perca vários dias de 
trabalho por semana e não consiga ajudar a 
cuidar de seu filho de 3 anos. A ressonância 
magnética do cérebro é normal. Qual dos 
seguintes seria o próximo passo mais razoável? 

 

(A) Reiniciar ácido valproico. 

(B) Prescrever ibuprofeno diário. 

(C) Iniciar propranolol como preventivo. 

(D) Não há recomendação de medicações 

preventivas. 

(E) Iniciar acetazolamida. 

 

42 

Além da insônia, qual é o sintoma inicial mais 
proeminente da insônia familiar fatal? 

 

(A) Disautonomia. 

(B) Parkinsonismo. 

(C) Declínio cognitivo. 

(D) Ataxia. 

(E) Mioclônica. 
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Qual dos seguintes tipos de células constituem a 
via de saída primária do cerebelo? 

 

(A) Células granulares. 

(B) Células musgosas. 

(C) Células estreladas. 

(D) Células de Purkinje. 

(E) Células em cesto. 

 

44 

Qual das seguintes doenças é considerada uma 
tauopatia? 

 

(A) Paralisia supranuclear progressiva. 

(B) Doença de Parkinson. 

(C) Demência com corpos de Lewy. 

(D) Atrofia de múltiplos sistemas. 

(E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

45 

Qual o mecanismo de ação da piridostigmina? 

 

(A) Agonista do canal de cálcio dependente de 
voltagem. 

(B) Inibidor reversível da acetilcolinesterase. 

(C) Agonista do receptor muscarínico. 

(D) Antagonista do receptor nicotínico. 

(E) Inibidor irreversível da acetilcolinesterase. 

 

46 

Um homem de 55 anos apresenta um AVC agudo 
no giro fusiforme direito. Embora ele tenha 
campos visuais intactos, é incapaz de reconhecer 
rostos. Curiosamente, ele é capaz de identificar e 
nomear as pessoas por suas vozes. Qual das 
seguintes alternativas melhor descreve sua 
condição? 

 

(A) Afasia óptica. 

(B) Prosopagnosia. 

(C) Afasia anômica. 

(D) Cegueira cortical. 

(E) Afemia. 

 

47 

Como a mielina aumenta a velocidade do 
potencial de ação? 

 

(A) Reduzindo a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(B) Reduzindo a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(C) Aumentando a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(D) Aumentando a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(E) Não apresentando efeito na capacitância da 
membrana e reduzindo a resistência da 
membrana. 

 

48 

Após um acidente vascular cerebral, uma mulher 
de 67 anos apresenta Síndrome de Dejerine-
Roussy. Qual das seguintes alternativas 
apresenta a localização mais provável de seu 
infarto inicial? 

 

(A) Núcleo ventral posterior medial. 

(B) Pulvinar. 

(C) Núcleo geniculado lateral. 

(D) Núcleo ventral posterior lateral. 

(E) Grupo nuclear posterior. 

 

49 

Uma mulher de 49 anos apresenta dor nas 
extremidades e foi recentemente diagnosticada 
com diabetes, com hemoglobina glicosilada de 
11%. Ela começou com metformina e insulina e 
depois desenvolveu parestesias dolorosas em 
queimação nos dedos das mãos e dos pés. A 
eletromiografia (EMG) e os estudos de condução 
nervosa nos braços e pernas são normais. Qual 
das seguintes alternativas é a causa mais 
provável de seus sintomas? 

 

(A) Efeito adverso da metformina. 

(B) Polineuropatia sensitiva distal diabética. 

(C) Caquexia diabética. 

(D) Neurite insulínica. 

(E) Amiotrofia diabética. 
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Um tenente da Polícia Militar de 35 anos sofre de 
dores de cabeça que ele descreve como “um 
atiçador quente” atrás do olho esquerdo. Elas 
tendem a ocorrer cerca de duas vezes por dia, 
cada uma com duração de meia hora, e se 
repetem na mesma hora todos os dias. Ele tem 
lacrimejamento concomitante à esquerda e sente 
a necessidade de andar pelo quartel para lidar 
com a dor intensa. Tais dores vem ocorrendo há 
quase 2 meses, embora ele tenha tido vários 
ciclos de dor de cabeça semelhantes nos últimos 
anos. Com base em seu diagnóstico mais 
provável, qual das alternativas a seguir é a melhor 
escolha de terapia preventiva de primeira linha? 

 

(A) Indometacina. 

(B) Verapamil. 

(C) Levetiracetam. 

(D) Oxigênio inalatório. 

(E) Amitriptilina. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Um major da Polícia Militar de Goiânia, de 52 anos, com antecedentes de hipertensão e diabetes do tipo 2, 
iniciou quadro súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para falar, sendo levado ao 
Hospital Militar de Goiânia. O quadro clínico se iniciou 45 minutos antes de sua admissão hospitalar. Ao 
exame, ele se encontrava eupneico, corado, anictérico, com pressão arterial (PA) de 190/102mmHg em 
braço esquerdo e 150/88mmHg em braço direito, além de frequência cardíaca (FC) 80bpm, arrítmico e 
glicemia capilar 110mg/dL. Exame neurológico: alerta, com afasia global, pupilas isofotorreagentes, 
hemiplegia direita, reflexo cutâneoplantar em extensão à direita, hipoestesia tátil e dolorosa à direita e 
hemianopsia homônima à direita. Sua pontuação na escala NIH era 21 e Tomografia de Crânio sem sinais 
de sangramento ou isquemia aguda. Considerando o exposto, responda: Como esse paciente pode ser 
classificado com base na Oxfordshire Stroke Classification Scale e qual é a conduta mais apropriada para 
o momento? Quando deve ser indicada a craniectomia descompressiva no acidente vascular isquêmico? 
Quais são as possíveis complicações relacionadas a esse procedimento? 

 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia  Tipo  03 – Página 15 

 

26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  
N° 003/2022 

T4840015N 

ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Neurologia 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Um tenente da Polícia Militar de 35 anos sofre de 
dores de cabeça que ele descreve como “um 
atiçador quente” atrás do olho esquerdo. Elas 
tendem a ocorrer cerca de duas vezes por dia, 
cada uma com duração de meia hora, e se 
repetem na mesma hora todos os dias. Ele tem 
lacrimejamento concomitante à esquerda e sente 
a necessidade de andar pelo quartel para lidar 
com a dor intensa. Tais dores vem ocorrendo há 
quase 2 meses, embora ele tenha tido vários 
ciclos de dor de cabeça semelhantes nos últimos 
anos. Com base em seu diagnóstico mais 
provável, qual das alternativas a seguir é a melhor 
escolha de terapia preventiva de primeira linha? 

 

(A) Indometacina. 

(B) Verapamil. 

(C) Levetiracetam. 

(D) Oxigênio inalatório. 

(E) Amitriptilina. 

 

12 

Crises convulsivas durante a gravidez podem ter 
os seguintes efeitos no feto em desenvolvimento, 
EXCETO 

 

(A) bradicardia fetal e asfixia. 

(B) aumento do risco fetal de epilepsia. 

(C) risco aumentado de QI mais baixo. 

(D) trauma contuso no feto. 

(E) grande para a idade gestacional. 

 

13 

Qual das seguintes é a causa mais comum de 
doença de Alzheimer autossômica dominante de 
início precoce? 

 

(A) Proteína precursora de amiloide. 

(B) Presenilina 1. 

(C) Presenilina 2. 

(D) ApoE4. 

(E) SEPT9. 

 

14 

Menina de 7 anos apresentou fraqueza muscular 
em membros inferiores, proximal, e membros 
superiores de caráter assimétrico, com 
predomínio distal em membro superior esquerdo. 
Tais sintomas pioravam ao final da tarde. Ela não 
apresentava diplopia e tinha vários membros da 
família com sintomas semelhantes. Com suspeita 
de doença da junção neuromuscular, realizou-se 
teste de estimulação repetitiva, com decremento 
superior a 10% nos nervos facial e ulnar, e dupla 
onda no potencial de ação muscular composto. 
Qual o melhor diagnóstico, entre os listados a 
seguir? 

 

(A) Miastenia gravis com anticorpos anti-Musk. 

(B) Síndrome miastênica Eaton-Lambert like. 

(C) Síndrome miastênia congênita do tipo cinturas 

(DOK7). 

(D) Miastenia gravis com anticorpos anti-Ach. 

(E) Síndrome miastênica congênita do tipo canal 
lento (SCL). 

 

15 

Qual dos seguintes fatores de risco NÃO está 
associado a um risco maior de Esclerose 
Múltipla? 

 

(A) Tabagismo. 

(B) Deficiência de vitamina D. 

(C) Infecções. 

(D) Ordem de nascimento. 

(E) Fatores genéticos. 
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Um homem de 45 anos com histórico de infecção 
por HIV é levado ao pronto-socorro devido a uma 
convulsão. Ele vem apresentando dor de cabeça, 
alterações de memória e rigidez de nuca há 
algumas semanas. Seu exame neurológico 
demonstra uma leve paresia facial do lado 
esquerdo e paralisia do VI nervo craniano direito. 
A ressonância magnética não apresenta 
anormalidades agudas. A angiorressonância 
magnética demonstra múltiplos pequenos 
aneurismas cerebrais. A punção lombar mostra 
uma pressão de abertura de 18 cm H2O, contagem 
de leucócitos de 22 células/mm3 (predominante 
mononuclear), proteína de 75 mg/dL, glicose de 40 
mg/dL e coloração negativa com nanquim e 
bacilos álcool-ácido resistentes negativos. Qual 
das alternativas a seguir é a terapia empírica mais 
adequada? 

 

(A) Anfotericina B. 

(B) Penicilina G. 

(C) Vancomicina. 

(D) Aciclovir. 

(E) Iniciar terapia antirretroviral altamente ativa. 

 

17 

Em relação à Lipofuscinose ceroide neuronal 
(LCN), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A herança autossômica dominante é a mais 
comum. 

(B) Na microscopia eletrônica, observa-se depósitos 
osmiofílicos granulares ligados à membrana 
(“fingerprint”). 

(C) O fenótipo clínico é marcado por epilepsia 

mioclônica, cegueira e retardo do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

(D) O eletroencefalograma (EEG) geralmente mostra 
um fundo desorganizado com complexos de pico 
e ondas lentas. 

(E) A expectativa de vida depende do tipo da 

doença. 

 

18 

Mulher de 65 anos com infarto do miocárdio 
recente apresenta fraqueza progressiva nos 
membros superiores e inferiores. Ela acha difícil 
escovar o cabelo porque seus braços ficam 
cansados. A paciente tem urina cor de chá. Seu 
exame mostra fraqueza proximal leve nos 
deltoides e flexores do quadril bilateralmente. A 
creatina quinase é 7500 U/L (o normal é <250 U/L). 
Qual dos seguintes é o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Miopatia por estatinas. 

(B) Miastenia Gravis. 

(C) Miopatia necrosante imunomediada. 

(D) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(E) Distrofia miotônica tipo 1. 

 

19 

Um menino japonês de 6 anos apresenta perda de 
força do lado esquerdo ao acordar e é encontrado 
por sua mãe, que rapidamente liga para o SAMU. 
No departamento de emergência, seu exame 
demonstra uma hemiparesia esquerda, 
juntamente com hemianopsia homônima à direita. 
Uma imagem de ressonância magnética revela um 
acidente vascular cerebral e a angiografia cerebral 
digital é mostrada. Em relação a essa condição, é 
correto afirmar que 

 

 
 

(A) os adultos sofrem hemorragia com mais 
frequência, e as crianças sofrem eventos 
isquêmicos. 

(B) é mais comum em caucasianos. 

(C) há risco aumentado de trissomia do 13. 

(D) as opções de tratamento são apenas de suporte. 

(E) ocorre principalmente nos vasos da circulação 

posterior. 
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Uma senhora de 76 anos apresenta há 8 meses 
histórico de perda progressiva de memória. Ela 
tem vivido de forma independente, mas sua 
família está preocupada que ela não consiga mais 
administrar isso, porque esqueceu de pagar 
várias contas e até teve sua eletricidade 
desligada. A paciente repete as mesmas histórias 
e faz as mesmas perguntas para sua família. Os 
exames de sangue são normais, incluindo um 
hemograma completo, painel metabólico, enzimas 
hepáticas, TSH e vitamina B12. Seu exame 
neurológico é normal, com exceção da pontuação 
de 18/30 no miniexame do estado mental. 
Referente à doença de Alzheimer, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A doença é causada por um acúmulo de beta-

amiloide no cérebro. 

(B) Mutações nos genes presenilina 1 e presenilina 2 
levam à doença. 

(C) Os achados da biópsia incluem placas neuríticas, 
emaranhados neurofibrilares e deposição de 
amiloide. 

(D) A rivastigmina é considerada um tratamento de 
primeira linha. 

(E) A tomografia por emissão de pósitrons com 
fluordesoxiglicose (FDG-PET) demonstra 
hipometabolismo dos lobos occipitais. 

 

21 

Qual dos seguintes íons resulta diretamente na 
liberação de acetilcolina do terminal pré-
sináptico? 

 

(A) Sódio. 

(B) Potássio. 

(C) Cloreto. 

(D) Cálcio. 

(E) Magnésio. 

 

22 

Quais os principais fatores de risco para Apneia 
Obstrutiva do Sono em adultos? 

 

(A) Obesidade, aumento das tonsilas palatinas e das 
adenoides, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(B) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo masculino e  
aumento da idade. 

(C) Obesidade, alterações neuromusculares e sexo 

feminino. 

(D) Obesidade, anormalidades craniofaciais 
(retrognatia e micrognatia), sexo feminino e  
aumento da idade. 

(E) Alterações metabólicas, aumento de idade e 

sexo masculino. 

 

23 

Mulher de 28 anos sofre acidente automobilístico 
com traumatismo craniano leve e, após 3 dias, 
apresenta dor intensa em região cervical e 
occipital à esquerda, em pressão, sem alívio com 
analgésicos. Um dia após o início da dor, a 
paciente evoluiu com quadro súbito de vertigem, 
vômitos e dificuldade para ficar em pé e foi levada 
ao hospital, onde constatou-se síndrome de 
Wallenberg completa. Considerando as 
informações apresentadas, qual é o possível 
diagnóstico? 

 

(A) AVC isquêmico aterotrombótico por oclusão da 

artéria cerebelar posteroinferior. 

(B) Hemorragia subaracnoidea tardia por 
traumatismo craniano. 

(C) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 

cerebral média esquerda. 

(D) AVC isquêmico agudo por dissecção da artéria 
vertebral esquerda. 

(E) AVC isquêmico cardioembólico secundário à 

embolia paradoxal. 

 

24 

Uma lesão no córtex pré-frontal provavelmente 
afetaria a 

 

(A) memória de trabalho. 

(B) memória episódica. 

(C) memória semântica. 

(D) memória processual. 

(E) memória declarativa. 
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Uma lesão no núcleo subtalâmico tem maior 
probabilidade de causar  

 

(A) tremor essencial. 

(B) parkinsonismo. 

(C) hemibalismo. 

(D) síndrome álgica. 

(E) paralisia do olhar vertical. 

 

26 

Homem de 46 anos com histórico de hipertensão 
é admitido no hospital para correção cirúrgica de 
dissecção de aorta descendente. Ao acordar da 
cirurgia, ele não consegue mover as pernas 
quando solicitado pela fisioterapia. O exame 
neurológico demonstra paralisia flácida de 
membros inferiores, com reflexos ausentes. O 
paciente apresenta perda de sensibilidade 
dolorosa e térmica abaixo da cicatriza umbilical, 
entretanto a sensibilidade vibratória e a 
propriocepção estão intactas. Qual das seguintes 
alternativas apresenta o diagnóstico mais 
provável? 

 

(A) Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória 

Aguda (PDIA). 

(B) Radiculoplexopatia diabética. 

(C) Síndrome conversiva. 

(D) Infarto medular anterior. 

(E) Mielite transversa. 

 

27 

São intervenções que prolongam a sobrevida na 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), EXCETO 

 

(A) riluzol. 

(B) tratamento multidisciplinar. 

(C) pressão positiva nas vias aéras quando a 

capacidade vital forçada está abaixo de 50%. 

(D) gastrostomia endoscópica percutânea. 

(E) dextrometorfano e quinidina. 

 

28 

Homem de 20 anos procura o pronto-socorro por 
formigamento progressivo nos pés e pernas há 
várias semanas, seguido de início gradual de 
perda de força em membros inferiores, falta de 
equilíbrio e quedas. Ao exame, apresenta 
sensibilidade moderadamente reduzida à 
temperatura e picada de agulha de forma 
dependente do comprimento em membros 
superiores e inferiores, com uma profunda perda 
da propriocepção e sensibilidade vibratória em 
membros. Ele tem ataxia apendicular bilateral, e 
sinais de Babinski bilaterais estão presentes. Os 
exames de sangue de rotina são normais, exceto 
pelo aumento do tamanho dos glóbulos 
vermelhos. O paciente relata que em seu trabalho 
como barista tem inalado óxido nitroso 
diariamente de latas de chantilly. Qual das 
seguintes alternativas provavelmente descreve 
seu problema subjacente? 

 

(A) Baixo nível de cobre. 

(B) Alto nível de cálcio. 

(C) Baixo nível de tiamina. 

(D) Baixo nível de vitamina cobalamina. 

(E) Baixo nível de vitamina E. 

 

29 

Qual nome se dá para a falha na fusão das 
porções posteriores dos elementos vertebrais 
sem a protrusão das meninges ou elementos 
neurais? 

 

(A) Meningomielocele. 

(B) Meningocele. 

(C) Espinha bífida oculta. 

(D) Siringomielia. 

(E) Espinha bífida cística. 

 

30 

Paciente de 18 anos apresenta quadro de ataxia 
progressiva de tronco e apendicular, associado à 
disartria, reflexos profundos hipoativos em 
membros superiores e abolidos em membros 
inferiores, além de Babinski presente 
bilateralmente. Eletroneuromiografia demonstra 
neuropatia axonal com perda de sensibilidade. 
Qual o diagnóstico mais provável para esse 
paciente, dentre as alternativas a seguir? 

 

(A) Ataxia de Machado Joseph (SCA 3). 

(B) SCA 2. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

(E) Doença de Refsum. 
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Em relação ao Traumatismo Cranioencefálico 
(TCE) grave, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O uso do nimodipino na HSA traumática melhora 
o desfecho clínico dos pacientes. 

(B) A metilprednisolona melhora o desfecho 

funcional, mas não reduz a mortalidade. 

(C) O uso de fenitoína na fase aguda reduz a 
incidência de crises precoces, mas não reduz o 
risco de desenvolvimento de epilepsia 
sintomática. 

(D) A hipotermia acidental, ou seja, a temperatura 
corpórea abaixo de 35ºC, é um fator relacionado 
ao bom prognóstico. 

(E) A craniectomia descompressiva bifrontal deve ser 

realizada caso haja qualquer elevação da 
pressão intracraniana acima de 20mmHg. 

 

32 

Uma mulher de 62 anos procura o consultório 
para avaliação de problemas de memória. Ela 
desenvolveu perda de memória progressiva nos 
últimos 6 meses e sua família diz que ela está 
bastante confusa e tem alucinações visuais. A 
paciente apresenta histórico de infecção por HIV e 
não tem comparecido às consultas. As imagens 
de ressonância magnética (RM) do cérebro e a 
punção lombar são normais. Em relação à 
condição da paciente, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

(A) Está associada a um aumento da carga viral. 

(B) Está associada a uma contagem baixa de CD4. 

(C) Delirium com psicose é uma apresentação 
comum. 

(D) A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) 

deve melhorar a perda de memória. 

(E) A ressonância magnética com espectroscopia 
mostra um pico de N-acetilaspartato diminuído. 

 

33 

Uma mulher de 33 anos chega ao pronto-socorro 
com uma forte dor de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e deu à luz seu quarto 
filho há 2 semanas. Sua dor de cabeça atual é 
diferente de suas dores de cabeça anteriores, 
começou no meio da manhã e atingiu o pico de 
intensidade muito rapidamente. A paciente refere 
que dói predominantemente atrás de seus olhos, 
está afebril, teve náuseas, vômitos e fotofobia 
associados. Seu marido diz que ela está 
desorientada. Seu exame neurológico revela 
sensibilidade levemente reduzida no lado 
esquerdo do rosto e do membro superior, bem 
como desorientação no local e no tempo. Qual 
dos seguintes resultados de teste seria mais 
provável nessa paciente? 

 

(A) Angiografia cerebral mostrando vários vasos 

sanguíneos intracranianos com estreitamento 
segmentar (“colar de contas”). 

(B) A punção lombar (PL) demonstrou uma pressão 
de abertura do líquido cefalorraquidiano (LCR) de 
2 cm H2O. 

(C) PL demonstrando uma contagem de glóbulos 
brancos de 500 e proteína de 100. 

(D) Imagem de ressonância magnética (RM) do 
cérebro demonstrando uma hipófise aumentada 
com hiposinal em T1 e realce em anel. 

(E) RM com anormalidades em forma de dedo que 
surgem dos ventrículos. 

 

34 

Homem de 33 anos procura o pronto-socorro com 
dor aguda em região maxilar esquerda. Ele 
descreve o início como agudo e intenso, como se 
estivesse “mastigando vidro”. Cada episódio de 
dor dura apenas alguns segundos, mas ocorre 
repetidamente. Essas crises geralmente são 
desencadeadas por escovar os dentes. Seu 
exame neurológico, incluindo sensibilidade na 
distribuição V2 esquerda, é normal. Em relação à 
condição suspeita, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Esses episódios geralmente respondem à 
indometacina. 

(B) A ressonância magnética (RM) não é indicada 
em todos os casos dessa condição. 

(C) O teste do reflexo inibitório do masseter 

geralmente é anormal. 

(D) Os bloqueadores dos canais de sódio geralmente 
são ineficazes no tratamento dessa condição. 

(E) Relaxantes musculares geralmente são 

ineficazes no tratamento dessa condição. 
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Um homem de 29 anos com doença de Crohn tem 
um histórico de 3 semanas de diarreia. Sua 
esposa percebe que ele está mais sonolento e tem 
uma dor de cabeça difusa que piora ao deitar. Seu 
exame mostra borramento do nervo óptico, bem 
como encefalopatia, mas sem déficits focais. A 
tomografia computadorizada (TC) de crânio sem 
contraste é normal. Qual é o próximo melhor 
passo para avaliar a etiologia dos sintomas desse 
paciente? 

 

(A) Punção lombar. 

(B) Administrar sumatriptano. 

(C) TC de abdome e pelve. 

(D) Angiotomografia venosa de crânio. 

(E) Ressonância magnética do encéfalo. 

 

36 

Após uma punção lombar diagnóstica, qual das 
seguintes alternativas é menos sugestiva de 
cefaleia por hipotensão liquórica? 

 

(A) Capacidade de resposta à cafeína. 

(B) Melhora com decúbito. 

(C) Aumento do ponto cego fisiológico. 

(D) Duração de até várias semanas. 

(E) Realce dural em Ressonância Magnética. 

 

37 

Uma mulher de 53 anos chega ao pronto-socorro 
com estado mental alterado. Ela não teve 
sintomas infecciosos anteriores, embora tenha 
um histórico de não adesão à medicação. Ao 
exame, ela está hipotérmica com hipotensão leve 
e bradicardia. Ela tem edema periorbital, pele fria 
e edema difuso de membros inferiores. 
Neurologicamente, a paciente está sonolenta e 
confusa, tem fraqueza difusa com pouco esforço 
e relaxamento tardio dos reflexos. Considerando 
as informações apresentadas, qual o próximo 
melhor tratamento para a condição mais provável 
do paciente? 

 

(A) Imunoglobulina intravenosa (IGIV). 

(B) Plasmaférese. 

(C) Furosemida. 

(D) Naloxona. 

(E) Levotiroxina. 

 

38 

Mulher de 30 anos procurou atendimento devido à  
turvação visual à esquerda, dor ocular à 
movimentação e visão de cores prejudicada que 
se iniciou há 1 dia. Ela tem um defeito pupilar 
aferente relativo nesse olho. Não há histórico 
familiar de sintomas semelhantes. Em relação ao 
diagnóstico mais provável dessa paciente, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ela tem um risco de 95% de desenvolver 
esclerose múltipla em 5 anos. 

(B) Maior risco de recorrência se tratado com 

prednisona oral. 

(C) A deficiência de vitamina A não tratada pode 
levar à cegueira permanente. 

(D) Essa é uma condição hereditária, transmitida 

pela genética mitocondrial. 

(E) O gene associado a essa doença é o Rb. 

 

39 

A correção de qual das seguintes alternativas é 
classicamente mais deletéria à mielina cerebral? 

 

(A) Hiponatremia.  

(B) Hipocalemia. 

(C) Hipernatremia. 

(D) Hipocalcemia. 

(E) Hipoglicemia. 

 

40 

Qual das alternativas a seguir é a mais 
consistente com disfunção urinária relacionada à 
lesão do cone medular? 

 

(A) Fluxo normal. 

(B) Dissenergia esfíncter-detrusor. 

(C) Frequência urinária. 

(D) Urgência urinária. 

(E) Resíduo pós-miccional volumoso. 
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Uma mulher de 35 anos se apresenta para 
avaliação de um tremor de intenção que se 
desenvolveu nos últimos 3 meses e é grave o 
suficiente para que ela não possa se alimentar 
sozinha. A paciente apresenta labilidade 
emocional, com episódios de extrema 
irritabilidade e euforia, e queixa-se de sudorese 
excessiva e confusão ocasional. Ela foi 
recentemente demitida de seu emprego na fábrica 
de baterias porque seu tremor interferiu no 
trabalho. Um perfil metabólico completo, TSH e 
triagem de drogas na urina são normais. Um 
hemograma completo mostra anemia leve. Qual 
das seguintes alternativas apresenta a causa mais 
provável? 

 

(A) Tremor funcional ou psicogênico. 

(B) Mercúrio. 

(C) Chumbo. 

(D) Manganês. 

(E) Doença de Wilson. 

 

42 

Uma mulher de 25 anos que está grávida de 16 
semanas comparece ao seu consultório para 
avaliação de dores de cabeça. Ela tem um 
histórico de enxaqueca e foi previamente tratada 
com ácido valproico para prevenção. Nas últimas 
semanas, apresentou dores de cabeça mais 
frequentes e intensas, principalmente à esquerda, 
associadas à náusea e à fotofobia. Essas dores de 
cabeça estão ocorrendo com frequência 
suficiente para que ela perca vários dias de 
trabalho por semana e não consiga ajudar a 
cuidar de seu filho de 3 anos. A ressonância 
magnética do cérebro é normal. Qual dos 
seguintes seria o próximo passo mais razoável? 

 

(A) Reiniciar ácido valproico. 

(B) Prescrever ibuprofeno diário. 

(C) Iniciar propranolol como preventivo. 

(D) Não há recomendação de medicações 

preventivas. 

(E) Iniciar acetazolamida. 

 

43 

Além da insônia, qual é o sintoma inicial mais 
proeminente da insônia familiar fatal? 

 

(A) Disautonomia. 

(B) Parkinsonismo. 

(C) Declínio cognitivo. 

(D) Ataxia. 

(E) Mioclônica. 

 

44 

Qual dos seguintes tipos de células constituem a 
via de saída primária do cerebelo? 

 

(A) Células granulares. 

(B) Células musgosas. 

(C) Células estreladas. 

(D) Células de Purkinje. 

(E) Células em cesto. 

 

45 

Qual das seguintes doenças é considerada uma 
tauopatia? 

 

(A) Paralisia supranuclear progressiva. 

(B) Doença de Parkinson. 

(C) Demência com corpos de Lewy. 

(D) Atrofia de múltiplos sistemas. 

(E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

46 

Qual o mecanismo de ação da piridostigmina? 

 

(A) Agonista do canal de cálcio dependente de 
voltagem. 

(B) Inibidor reversível da acetilcolinesterase. 

(C) Agonista do receptor muscarínico. 

(D) Antagonista do receptor nicotínico. 

(E) Inibidor irreversível da acetilcolinesterase. 

 

47 

Um homem de 55 anos apresenta um AVC agudo 
no giro fusiforme direito. Embora ele tenha 
campos visuais intactos, é incapaz de reconhecer 
rostos. Curiosamente, ele é capaz de identificar e 
nomear as pessoas por suas vozes. Qual das 
seguintes alternativas melhor descreve sua 
condição? 

 

(A) Afasia óptica. 

(B) Prosopagnosia. 

(C) Afasia anômica. 

(D) Cegueira cortical. 

(E) Afemia. 
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Como a mielina aumenta a velocidade do 
potencial de ação? 

 

(A) Reduzindo a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(B) Reduzindo a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(C) Aumentando a capacitância da membrana e 
aumentando a resistência da membrana. 

(D) Aumentando a capacitância da membrana e 

reduzindo a resistência da membrana. 

(E) Não apresentando efeito na capacitância da 
membrana e reduzindo a resistência da 
membrana. 

 

49 

Após um acidente vascular cerebral, uma mulher 
de 67 anos apresenta Síndrome de Dejerine-
Roussy. Qual das seguintes alternativas 
apresenta a localização mais provável de seu 
infarto inicial? 

 

(A) Núcleo ventral posterior medial. 

(B) Pulvinar. 

(C) Núcleo geniculado lateral. 

(D) Núcleo ventral posterior lateral. 

(E) Grupo nuclear posterior. 

 

50 

Uma mulher de 49 anos apresenta dor nas 
extremidades e foi recentemente diagnosticada 
com diabetes, com hemoglobina glicosilada de 
11%. Ela começou com metformina e insulina e 
depois desenvolveu parestesias dolorosas em 
queimação nos dedos das mãos e dos pés. A 
eletromiografia (EMG) e os estudos de condução 
nervosa nos braços e pernas são normais. Qual 
das seguintes alternativas é a causa mais 
provável de seus sintomas? 

 

(A) Efeito adverso da metformina. 

(B) Polineuropatia sensitiva distal diabética. 

(C) Caquexia diabética. 

(D) Neurite insulínica. 

(E) Amiotrofia diabética. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Um major da Polícia Militar de Goiânia, de 52 anos, com antecedentes de hipertensão e diabetes do tipo 2, 
iniciou quadro súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para falar, sendo levado ao 
Hospital Militar de Goiânia. O quadro clínico se iniciou 45 minutos antes de sua admissão hospitalar. Ao 
exame, ele se encontrava eupneico, corado, anictérico, com pressão arterial (PA) de 190/102mmHg em 
braço esquerdo e 150/88mmHg em braço direito, além de frequência cardíaca (FC) 80bpm, arrítmico e 
glicemia capilar 110mg/dL. Exame neurológico: alerta, com afasia global, pupilas isofotorreagentes, 
hemiplegia direita, reflexo cutâneoplantar em extensão à direita, hipoestesia tátil e dolorosa à direita e 
hemianopsia homônima à direita. Sua pontuação na escala NIH era 21 e Tomografia de Crânio sem sinais 
de sangramento ou isquemia aguda. Considerando o exposto, responda: Como esse paciente pode ser 
classificado com base na Oxfordshire Stroke Classification Scale e qual é a conduta mais apropriada para 
o momento? Quando deve ser indicada a craniectomia descompressiva no acidente vascular isquêmico? 
Quais são as possíveis complicações relacionadas a esse procedimento? 
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