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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / NEUROLOGIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, raciocínio Lógico  
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Em relação ao tema neuropraxia, analise as 

frases abaixo.   
 
Frase I: A neuropraxia surge, geralmente, a 
partir da compressão e subsequente 
desmielinização focal.  
 
Frase II: Em lesões mais extensas, os axônios 
sobreviventes podem não suprir totalmente o 
músculo desnervado.. 
 
Em relação às estas duas frases é correto 
afirmar que:  
a) A primeira frase está incorreta e a segunda 

correta 
b) A primeira frase está correta e a segunda 

incorreta 
c) Ambas as frases estão corretas 
d) Ambas as frases estão incorretas 
 

32) Uma família leva ao Neurologista o filho 
adolescente, que apresenta Encefalopatia 
Epiléptica Severa, com diversos tipos de crise e 
Deficiência Intelectual. Há uma semana está 
agindo de forma robotizada, respondendo de 
forma monossilábica, executando os comandos 
que lhe são dados. Uma hipótese bastante 
provável seria: 
a) o paciente apresenta uma intoxicação 

medicamentosa  
b) provavelmente as crises frequentes levaram a 

uma deterioração da capacidade cognitiva 
c) o mais provável é o paciente ter desenvolvido 

um surto psicótico  
d) o paciente pode estar em estado de mal de 

ausência   
 

33) Em relação ao tema Cefaleia, analise as frases 
abaixo.   
 
Frase I: As crises epilépticas com pontas 
occipitais, são facilmente confundidas com 
migrânea, por apresentarem inicialmente 
escotomas e serem seguidas por cefaléia 
hemicraniana. 
 
Frase II: Cefaléia e epilepsia têm a mesma 
fisiopatologia, o que justifica o uso dos mesmos 
medicamentos para os dois tipos de sintomas. 
 
Em relação às estas duas frases é correto 
afirmar que: 
a) A primeira frase está incorreta e a segunda 

correta 
b) A primeira frase está correta e a segunda 

incorreta 
c) Ambas as frases estão corretas 
d) Ambas as frases estão incorretas 

34) Quadros de cefaleia são de suma importância 
para a Neurologia, quer seja pela incidência e 
prevalência ou pelo grau de complicações na 
qualidade de vida dos pacientes.   
Em relação a terapêutica é correto afirmar que:  
a) O uso excessivo de analgésico causa alterações 

nos receptores cerebrais que levam a dor, com 
consequente procura por mais analgésicos    

b) A metisergida deve ser a primeira escolha para 
o tratamento de migrânea   

c) Os tratamentos para migrânea com ácido 
valproico devem ser em doses superiores aos 
usados na epilepsia    

d) Os antidepressivos tricíclicos atuam na 
migrânea exclusivamente por seu efeito 
antidepressivo 

 
35) Em relação a Distúrbios do sono, é correto 

afirmar que:  
a) para o tratamento da sonolência excessiva, é 

indicado utilizar Benzodiazepínicos à noite, o 
que induziria a uma sono mais reparador, 
gerando um desempenho diário melhor 

b) a idade de maior prevalência para 
Sonambulismo é a partir da quarta década, mas 
pode ocorrer em qualquer faixa etária  

c) para o tratamento da Apnéia é importante 
descartar fatores anatômicos, que causem 
resistência aumentada das vias aéreas 
superiores ou relaxamento anormal da 
musculatura da orofaringe 

d) procedimentos cirúrgicos são o único tratamento 
eficaz em casos de apneia do sono 

 
36) Um Neurologista atende em um Serviço de 

Emergência, um paciente com histórico de 
agudamente iniciar crises focais, cefaléia, 
parestesia, visão turva, fasciculações, 
sonolência e alteração da consciência. 
Apresenta ainda palpitações e sudorese. Os 
amigos que o levaram, referem que passaram o 
dia, na natureza, descalços, em uma chácara, 
onde jogaram bola em um campinho que havia 
sido limpo no dia anterior, capinado e passado 
mata-mato. Lembram ainda que após ter feito 
uma trilha na mata, lancharam alguns 
enlatados.  Este quadro nos faz suspeitar de: 
a) Doença de Lyme, causada por carrapato  
b) Intoxicação por Piretroide  
c) Botulismo, causada por uma intoxicação 

alimentar 
d) Leptospirose, transmitida pela urina do rato 
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37) Durante a gestação ou em idade fértil, mulheres 
epilépticas em uso de anticonvulsivantes 
necessitam de cuidados especiais. Diante do 
exposto, é correto afirmar que: 
a) o fenobarbital é o antiepiléptico de escolha para  

adolescentes porque, além de não ser 
teratogênico, é um dos poucos anti-epilépticos 
que não alteram o cognitivo, portanto não 
levando a comprometimento do desempenho 
escolar  

b) deve-se estar atento para se evitar o uso de 
topiramato em adolescentes com alteração da 
auto-imagem e tendência a anorexia   

c) oxcarbazepina é indicado para iniciar o 
tratamento em casos de Lennox-Gastaut na 
adolescência  

d) a fenitoína e o ácido valproico são as principais 
escolhas nas adolescentes por não interferirem 
com fatores relacionados à menstruação  

 
38) Medicar epilepsia é uma tarefa que exige um 

grande conhecimento por parte do 
Neurologista. Há que se ter total segurança, 
inclusive, sobre efeitos colaterais. Diante do 
exposto, analise as colunas a seguir. 
 
I. Vigabatrina 
II. Ácido Valproico 
III. Carbamazepina 
IV. Levetiracetam 
 
A. Piora crises de ausência.  
B. Alteração de campo visual.    
C. Ovário Policístico.    
D. Distúrbios de comportamento 
 
A associação correta entre as colunas é: 
a) I-D; II-C; III-A; IV-B 
b) I-A; II-B; III-C; IV-D 
c) I-B; II-C; III-A; IV-D 
d) I-C; II-D; III-B; IV-A 
 

39) Um neurologista está acompanhando um 
paciente com Antecedente Pessoal de Anemia 
Falciforme. Este profissional deve estar atento 
a:  
a) acidentes vasculares isquêmico; hemorragias 

intracranianas exclusivamente subdural; 
vasculites primárias 

b) acidentes vasculares isquêmicos e 
hemorrágicos; hemorragias intracranianas 
subaracnoideas, subdural  e epidural; embolia 
gordurosa 

c) Mielite transversa; Vasculite cerebral primária, 
polimiosite 

d) Coréia; polimiosite, neurite óptica 

40) Para um paciente com epilepsia e problemas 
hepáticos, o uso de drogas antiepilépticas deve 
ser cauteloso. É incorreto afirmar que: 
a) o ácido valproico, deve ser evitado ou 

monitorado cuidadosamente os parâmetros 
hepáticos  

b) o Fenobarbital apresenta alto índice de 
intoxicação, portando precisa ser reduzido na 
insuficiência hepática   

c) a Lacosamida sendo de excreção renal e 
eliminada metabolizada, não necessita ser 
monitorada quanto a alterações hepáticas   

d) o Levetiracetam não deve ser uma droga de 
escolha na insuficiência hepática  

 
41) Assinale a alternativa correta em relação as 

frases abaixo.  
 
Frase I: Corpúsculos de psamoma são vistos 
em Glioblastomas e Adenomas hipofisários.   
Frase II: O Câncer primário principalmente 
associado à metástase cerebral é o Pulmonar, 
seguido do de Mama.  
 
Em relação à estas duas frases, é correto 
afirmar que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta 
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta 
c) ambas as frases estão corretas 
d) ambas as frases estão incorretas 
 

42) Distúrbio genético, com fenótipo de baixa 
estatura, anormalidades esqueléticas, 
contração muscular persistente e hipertrofia, é 
também conhecida como Síndrome de Stuve- 
Wiedemann. Estas características são 
compatíveis com: 
a) Doença de McArdle 
b) Síndrome de Stuve- Wiedemann  
c) Paralisia periódica sensíveis ao potássio 
d) Síndrome de Isaac  
 

43) Em um paciente com ginecomastia, 
fasciculações, fadiga, com aumento dos níveis 
de CPK leve, dentre as alternativas abaixo, 
devemos suspeitar de:  
a) Miopatia inflamatória   
b) Síndrome miastênica de Lambert-Eaton 
c) Atrofia muscular bulbospinal ligada ao X   
d) Neuropatia motora multifocal  
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44) Na avaliação de pacientes vítimas de acidentes 
vasculares cerebrais, a semiologia tem grande 
valor no diagnóstico topográfico e etiológico. 
Analise as frases abaixo.   
 
Frase I: Em Acidentes Vasculares envolvendo 
o território carotídeo podemos encontrar: 
Hemiparesia proporcionada com comprometimento 
do VII e XII nervos cranianos ipsilateral, com hemi-
hipoestesia ipsilateral, amaurose unilateral ou 
hemianopsia.  
 
Frase II: Em Acidentes Vasculares envolvendo 
o território vertebrobasilar podemos encontrar: 
disfunção cerebelar, paralisia de múltiplos nervos 
cranianos, causando disfagia, disfonia alteração de 
movimentos conjugados oculares; hemianopsia ou 
cegueira cortical; tetraparesia.  
 
Em relação às estas duas frases, é correto 
afirmar que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta 
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta 
c) ambas as frases estão corretas 
d) ambas as frases estão incorretas 
 

45) Quadros demenciais são muitas vezes 
dramáticos para o paciente e sua família. Diante 
do exposto, analise as colunas a seguir. 
 
I. Doença de Alzheimer. 
II. Demência da AIDS. 
III. Demência associada a Doença de Parkinson. 
IV. Demência de Huntington. 
 
A. É caracterizado também pela ausência de sinais 

corticais, como afasia e apraxia e pela presença 
de bradifrenia e depressão. 

B. A apatia é o seu sintoma mais evidente, 
afetando 42% dos pacientes na forma leve, 80% 
das formas moderadas e 92%das formas 
avançadas.  

C. Se distingue da de Creutzfeld-Jakob por manter 
a consciência até estágios avançados da 
doença. 

D. São comuns os distúrbios da fala, como 
disartria, redução da fala espontânea, bem 
como anormalidades visuo-espaciais. 

 
A associação correta entre colunas a respeito 
deste tema é: 
a) I-D; II-C; III-A; IV-D 
b) I-A; II-B; III-C; IV-D 
c) I-B; II-C; III-A, IV-D 
d) I-C; II-D; III-B; IV-A 

46) Doença infecciosa que tem como complicação 
envolvimento de nervos, levando a fraqueza da 
parte posterior da faringe, laringe e nervos 
faciais, gerando voz anasalada. Há 
possibilidade de aspiração e até mesmo óbito. 
Pode ocorrer paralisia do oculomotor. São 
descritos casos de polineuropatia. Esta 
descrição é sugestiva de: 
a) Sarcoidose 
b) Doença de Lyme 
c) Difteria 
d) Neurocisticercose 
 

47) Um Neurologista atende um paciente com 
quadro de demência, ataxia, crises epilépticas, 
parkinsonismo, movimentos involuntários do 
tipo coreicos, com Antecedente Familiar (AF) 
positivo para Huntington. Com base nessa 
descrição é correto raciocinar clinicamente 
com:  
a) o diagnóstico, apesar do AF, deverá excluir 

Huntington ou variáveis, por não apresentar 
clínica compatível 

b) o diagnóstico mais provável é Variante de 
Westphal 

c) certamente, com base no quadro de Coréia, 
trata-se de clínica paraneoplásica  

d) o quadro é sugestivo de processo infeccioso do 
Sistema Nervoso Central 

 
48) Um Neurologista avalia um paciente epiléptico, 

com histórico de atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. No exame físico foram 
notadas áreas de hipopigmentação e adenomas 
em face. Essa descrição é sugestiva de:   
a) Neurofibromatose 
b) Síndrome de Waardenburg 
c) Hipomelanose de Ito 
d) Esclerose tuberosa 
 

49) Em um Pronto Socorro dá entrada um paciente 
com histórico de ter que apresentado uma dor 
de cabeça insuportável, seguida de perda de 
consciência. Nos últimos três dias já havia 
sentido dores de cabeça, de moderada 
intensidade. O quadro descrito é sugestivo de:  
a) hemorragia sub-araquinoídea  
b) hemorragia intraventricular, compatível com 

malformação vascular 
c) trauma craniano fechado com possível 

herniação 
d) suspeitaria de crise epiléptica com atual quadro 

pós-ictal 
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50) Para medicar quadros de epilepsia com 
segurança, um Neurologista deve dominar a 
forma como esses fármacos são metabolizados 
no organismo humano. Com relação ao tema 
analise as frases a seguir   
 
Frase I: A metabolização do Levetiracetam 
ocorre 90% no fígado e 10% nos rins. 
 
Frase II: O fígado metaboliza 70% da 
Zonisamida e 30% do Topiramato, enquanto 
metaboliza mais de 90% da Lamotrigina.   
 
Em relação as frases acima é correto afirmar 
que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta  
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta  
c) ambas as frases são incorretas 
d) ambas as frases são corretas 
 

51) Em relação a Tumores envolvendo o Sistema 
Nervoso Central, analise as frases a seguir.  
 
Frase I: Puberdade precoce é a manifestação 
endócrina mais provável de ocorrer em tumores de 
células germinativas nas áreas supracelares. 
Frase II: Xantoastrocitoma pleomórfico, 
astrocitoma pilocístico, tumores de células 
ganglionares, hemangioblastoma e ependimoma, 
podem aparecer císticos com um nódulo mural 
realçado na Ressonância Nuclear Magnética.  
 
Em relação as frases acima, é correto afirmar 
que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta  
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta  
c) ambas as frases são incorretas 
d) ambas as frases são corretas 
 

52) Lesões em localizações específicas do Sistema 
Nervoso Central podem gerar 
comprometimentos de habilidades cognitivas e 
comportamentais a elas relacionadas.  
Em relação a essas associações, é incorreto 
afirmar que: 
a) lesões no lobo Parietal posterior podem causar 

negligência do lado contralateral do corpo 
b) lesões do lobo temporal estão associadas a 

dificuldades no desempenho de atividades que 
requerem alto grau de discriminação visual  

c) lesões do Córtex de associação pré-frontal 
podem causar dificuldade do paciente em 
discriminar rostos conhecidos 

d) perda da capacidade de manter ou armazenar 
uma resposta modificada, são associadas a 
lesões de fibras trepadeiras olivocerebelares  

53) Um paciente adolescente procura ajuda de um 
neurologista, com histórico de 
comprometimento neurológico. Frequentava o 
ensino médio, com bom desempenho, e em 
questão de meses, não consegue mais 
acompanhar nem mesmo conteúdo do ensino 
fundamental. Passou a ter crises epilépticas 
focais e generalizadas. A família refere que o 
paciente até então não apresentava nenhum 
problema, nunca esteve internado e apresentou 
apenas Sarampo na infância. O 
Eletroencefalograma mostrou periodicidade 
longa.  Esta descrição é sugestiva de: 
a) Panencefalite esclerosante subaguda 
b) Encefalopatia herpética  
c) Meningotuberculose 
d) Neurocisticercose 
 

54) Acidentes Vasculares cerebrais requerem 
rapidez e precisão no diagnóstico e tratamento. 
Entre eles é de grande importância a 
hemorragia subaracnoidea.  
Em relação a este item, analise as frases a 
seguir.  
 
Frase I: O principal critério para o diagnóstico 
de hemorragia subaracnoidea é a presença de 
xantocromia no Líquor de pacientes com 
Tomografia de crânio negativa. 
Frase II: A principal causa de Hemorragia 
subaracnóidea é a ruptura de aneurisma congênito.   
 
Em relação as frases acima, é correto afirmar 
que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta  
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta  
c) ambas as frases são incorretas 
d) ambas as frases são corretas 
 

55) Analise as frases seguintes relacionadas à 
trombose venosa cerebral. 
 
Frase I: Quase metade dos casos em adultos 
ocorrem em mulheres durante a gestação ou 
periparto.  
Frase II: A trombose do seio cavernoso é o tipo 
mais frequente e pode estar associada a paralisia 
do VIII nervo craniano.   
 
Em relação as frases acima, é correto afirmar 
que: 
a) a primeira frase está incorreta e a segunda 

correta  
b) a primeira frase está correta e a segunda 

incorreta  
c) ambas as frases são incorretas 
d) ambas as frases são corretas 
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56) Epilepsia com crises focais e generalizadas, na 
qual é clássica a descrição de agnosia auditiva, 
é:  
a) Síndrome de Aicardi   
b) Epilepsia mioclônica juvenil 
c) Síndrome de Dravet 
d) Síndrome de Landau-Kleffner 
 

57) Distúrbios do sono geram comprometimentos 
do desempenho na vida diária, incluindo 
trabalho e aprendizagem. São alterações 
associadas a fases não-REM do sono as abaixo 
descritas, exceto: 
a) Narcolepsia 
b) Despertares confusionais 
c) Terror noturno 
d) Sonambulismo 
 

58) Um paciente está internado em uma Enfermaria 
de Neurologia, para se recuperar de um 
traumatismo craniano com fratura penetrante. 
Vem apresentando sinais sugestivos de 
infecção de Sistema Nervoso Central (SNC). 
Para um tratamento adequado, o Neurologista 
deve saber quais são os principais 
microrganismos envolvidos em infecções de 
Sistema Nervoso central, pós um traumatismo 
craniano. Estes seriam:  
a) S. áureos, Estreptococos e bacilos Gram-

negativos 
b) Haemophilus influenzae e bacilos Gram-

negativos 
c) S. pneumoniae e bacilos Gram-negativos 
d) N. meningitides e S. aureus coagulase negativo 
 

59) A Esclerose Múltipla (EM ) é uma afecção de alta 
incidência e que pode gerar graves 
comprometimentos neurológicos ao seu 
portador. Muitas pesquisas estão sendo 
realizadas no intuito de se esclarecer melhor 
sua fisiopatologia. Entre os patógenos abaixo 
citados, o que está associado à EM é:  
a) Vírus Epstein-Barr 
b) Haemophilus influenzae 
c) Bacilos Gram-negativos   
d) S. aureus coagulase negativo 
 

60) Epilepsia na qual o paciente evolui com Estado 
de mal epiléptico motor envolvendo um 
hemicorpo. Esse quadro é sugestivo de:    
a) Síndrome de Landau-Kleffner  
b) Síndrome de Kojewnikow 
c) Síndrome de Lennox-Gastaut   
d) Síndrome de West 
 


