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�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa. D) exclui o papel da sociedade.
C) é concorrente. E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A cefaléia súbita, inesperada é caracteristicamente encontrada na

A) hemorragia subaracnóidea.
B) hérnia discal cervical. D) hipertensão intracraniana.
C) fibromialgia cervical. E) enxaqueca.
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22. No lumbago, a dor ocorre predominantemente na

A) face anterior da coxa.
B) região dorsal. D) região lombar.
C) face póstero lateral da coxa e da perna. E) região inguinal.

23. A tríade, ataxia da marcha, incontinência urinária e distúrbios de comportamento, é encontrada na seguinte
condição:

A) trombose de carótida esquerda.
B) hemorragia por ruptura de aneurisma da comunicante posterior.
C) hidrocefalia de pressão normal.
D) tumores parietais.
E) hemorragia por ruptura de aneurisma da cerebral média.

24. Sobre doença de Parkinson, é CORRETO afirmar que

A) os sintomas se iniciam bilateralmente e podem desaparecer espontaneamente com a idade, exceto a hipertonia.
B) apresenta característico tremor em movimento
C) o tremor não se agrava com o estresse.
D) os reflexos posturais são preservados.
E) as discinesias são agravadas com doses progressivas de levodopa.

25. Um paciente ao chegar à emergência, apresentando as seguintes respostas: abre os olhos espontaneamente, emite
sons ininteligíveis e localiza estímulos dolorosos, terá que pontuação na Escala de Glasgow?

A) 8 pontos. B) 9 pontos. C) 10 pontos. D) 11 pontos. E) 12 pontos.

26. É comum se encontrar o intervalo lúcido após o trauma craniano grave, na seguinte condição:

A) hemorragia subaracnóoidea traumática.
B) hematoma extradural. D) hematoma intraparenquimatoso.
C) pneumoencéfalo traumático. E) hematoma subdural agudo.

27. Na neurocisticercose, sabe-se que

A) nunca evolui para hidrocefalia.
B) mesmo nas formas pseudotumorais, nunca existe indicação de tratamento cirúrgico.
C) a associação mebendazol e dexametasona em doses baixas é o tratamento de escolha.
D) o uso de derivação ventrículo peritoneal é contra-indicado, pois pode disseminar a doença.
E) a contaminação se dá pela ingestão de ovos da Taenia solium em alimentos contaminados

28. Em relação ao Ataque Isquêmico Transitório (AIT), qual das afirmações abaixo é CORRETA?

A) A amaurose fugaz costuma estar presente como primeiro sintoma.
B) Os AIT são restritos ao território das artérias cerebral anterior e cerebral média.
C) A sintomatologia dos AIT persiste por cerca de 48 a 96 horas para, então, desaparecer gradualmente.
D) Os AIT costumam deixar seqüelas leves.
E) O termo AIT descreve sintomas neurológicos devido a micro hemorragias putaminais.

29. Nas distrofias musculares progressivas, é CORRETO afirmar que

A) a distrofia de Duchenne é incompatível com sobrevida além dos 3 anos de idade.
B) o quadro clínico manifesta-se a partir dos 15 anos de idade, na distrofia de Duchenne.
C) a distrofia de Duchenne apresenta componente hereditário.
D) o retardo mental é a característica mais freqüente desde o nascimento em pacientes com distrofia de Duchenne.
E) nos pacientes com a distrofia de Duchenne, o comprometimento dos membros inferiores é demonstrado, principalmente, por

uma hipotonia dolorosa.

30. Em um paciente vítima de agressão por arma de fogo, com quadro clínico de secção medular ao nível de T8 desde o
momento do trauma, com estilhaços do projétil, transfixando a medula, é CORRETO afirmar que

A) lesões hemorrágicas abdominais têm prioridade de tratamento.
B) a remoção cirúrgica dos fragmentos tem demonstrado influência positiva na recuperação da função medular.
C) o paciente deve ser operado na fase pós-choque medular, para melhor recuperação da função sensitiva e motora
D) metilprednisolona em doses altas, associada com limpeza cirúrgica e fixação com placas e parafusos até 48 horas após o

trauma, é hoje o tratamento que comprovadamente leva à recuperação da função medular.
E) a ressonância magnética nuclear com contraste, realizada até 6 horas após o trauma, é o melhor indicador da necessidade de

tratamento cirúrgico.
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31. Em relação à monitorização da pressão intracraniana, qual das afirmações abaixo está CORRETA.

A) Deve-se obrigatoriamente monitorar a pressão intracraniana em pacientes que apresentem o escore de Glasgow entre 13 e
15 e que apresentem hematoma extradural.

B) A monitorização da PIC não tem nenhum efeito sobre a avaliação da pressão de perfusão cerebral.
C) A utilização da monitorização da pressão intracraniana irá auxiliar a indicação do manitol.
D) A monitorização da PIC deve ser realizada já no atendimento pré-hospitalar.
E) A monitorização da PIC não está indicada em pacientes portadores de lesão axonal difusa. .

32. Sobre a meningite tuberculosa, é CORRETO afirmar.

A) Apresenta evolução rápida e fulminante, levando ao óbito em poucas horas, após o início dos sintomas.
B) Envolve caracteristicamente as meninges na base do crânio.
C) Pode passar despercebida, sendo diagnóstico incidental na maioria das vezes.
D) Não apresenta pleocitose no LCR.
E) O envolvimento meníngeo é sempre o foco inicial da tuberculose.

33. Em relação aos abscessos cerebrais, é CORRETO afirmar que

A) a ausência de edema à ressonância magnética confirma o diagnóstico.
B) freqüentemente se manifestam por convulsão focal e déficit motor.
C) raramente os pacientes apresentam convulsões focais.
D) raramente são encapsulados, sendo mais comum o aspecto de cerebrite sem bordos nítidos.
E) na ressonância magnética, os achados de imagem são iguais aos encontrados na encefalite herpética, o que dificulta o

diagnóstico.

34. Em um paciente que apresenta déficit motor súbito, hemianopsia direita com afasia de expressão, o seu diagnóstico
seria

A) Glioblastoma frontal.
B) Meningioma temporal direito. D) Trombose da artéria cerebral média esquerda.
C) Trombose da artéria cerebral média direita. E) Trombose de basilar.

35. Qual a sua opção diagnóstica para um paciente que apresenta cefaléia periódica, hemicrania, acompanhada de
náuseas e vômitos?

A) Aneurisma intracraniano.
B) Hipertensão intracraniana. D) Meningite cisticercótica.
C) Meningite tuberculosa. E) Enxaqueca.

36. Qual a mais comum etiologia da mielinólise central pontina?

A) Correção rápida da hiponatremia.
B) Anemia severa. D) Correção rápida da hiperpotassemia.
C) Correção rápida da hipernatremia. E) Correção muito rápida da hipopotassemia.

37. Em relação às coréias, é CORRETO afirmar que

A) os movimentos anormais são facilmente inibidos voluntariamente pelos pacientes.
B) os movimentos desaparecem com o sono.
C) acometem indistintamente crianças e adultos após os 30 anos.
D) a hipertonia é a maior causa de debilidade.
E) o controle dos movimentos é obtido com doses progressivas de levodopa.

38. Qual das afirmações abaixo NÃO está correta?

A) A mielopatia vacuolar é freqüente nos estágios mais avançados da AIDS.
B) A toxoplasmose cerebral, dentre as infecções oportunistas, é pouco freqüente nos pacientes portadores de AIDS.
C) As manifestações clínicas da meningite tuberculosa são semelhantes em pacientes aidéticos ou não aidéticos.
D) O linfoma primário do sistema nervoso central ocorre em cerca de 5% dos pacientes portadores da AIDS.
E) A infecção pelo citomegalovírus ocorre com freqüência, em pacientes aidéticos.

39. Em relação à neuro-equistossomose, é CORRETO afirmar que

A) o acometimento encefálico é mais freqüente que o acometimento medular.
B) o exame do LCR não apresenta alterações.
C) o exame clínico neurológico é caracteristicamente normal, o que dificulta o diagnóstico.
D) é de instalação crônica, e os primeiros sintomas aparecem vários anos depois do contato inicial.
E) o comprometimento do sistema nervoso caracteriza-se por neuropatia sensitivo-motora.
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40. São achados clínicos característicos do acidente vascular, envolvendo a artéria cerebral anterior.

A) Acalculia.
B) Amaurose ipisilateral. D) Hemiparesia e hemianestesia contralateral predominando no membro inferior.
C) Agnosia digital. E) Apraxia.

41. Em paciente portador de hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma da artéria comunicante anterior,
que esteja consciente está CORRETO.

A) Usar nimodipina na dose de 60mg de quatro em quatro horas.
B) Iniciar coma induzido, para prevenir novos ressangramentos.
C) Realizar angiografia cerebral após sete dias, para prevenir ressangramento devido ao contraste.
D) Realizar a hiperhidratação pré-cirúrgica para evitar o vasoespasmo.
E) Realizar punções liquóricas repetidas.

42. Em relação à epilepsia temporal mesial, é CORRETO afirmar que

A) é o tipo menos freqüente de epilepsia temporal.
B) não tem relação com displasias focais temporais.
C) as crises se iniciam da ativação do hipocampo, amígdala e giro para-hipocampal.
D) tem como característica não apresentarem auras.
E) a droga mais freqüentemente utilizada no tratamento é o fenobarbital.

43. Em relação às drogas antiepilépticas, é CORRETO afirmar.

A) A lamotrigina exerce seus efeitos através da inibição dos canais de cálcio.
B) O uso do fenobarbital não diminui a concentração plasmática de outros medicamentos antiepilépticos, quando em poli

terapia.
C) A carbamazepina está contra-indicada nas crises generalizadas.
D) A fenilhidantoína está associada a efeitos colaterais, como hiperplasia gengival e hirsutismo.
E) A lamotrigina apresenta meia vida de 12 horas.

44. Nas crises convulsivas febris, é CORRETO afirmar.

A) O EEG é de pouco valor como instrumento diagnóstico ou prognóstico.
B) O EEG tem elevado valor como instrumento diagnóstico ou prognóstico.
C) Deve-se realizar ressonância magnética em caráter de urgência.
D) Deve-se iniciar tratamento imediato com drogas antiepilépticas.
E) Recomenda-se o exame do LCR em todos os casos.

45. Em relação à epilepsia e à gravidez, é CORRETO afirmar que

A) mulheres epilépticas devem ser orientadas a não procriarem.
B) algumas gestantes podem apresentar redução na freqüência das crises.
C) a monoterapia deve ser evitada em gestantes pela menor segurança induzida em relação à prevenção das crises.
D) a droga de eleição é o valproato sódico.
E) se deve sistematicamente retirar todas as drogas antiepiléticas durante a gravidez.

46. Em paciente com quadro de narcolepsia, espera-se encontrar:

A) hiperatividade diurna.
B) hipertonia durante o sono. D) ausência de alterações no sono REM.
C) cataplexia. E) ausência de alterações na esfera sexual em homens.

47. Sobre a epilepsia parcial benigna da infância, é CORRETO afirmar.

A) As crises iniciam-se entre os 3 e 10 anos de idade.
B) O EEG interictal é inteiramente normal, o que confirma o diagnóstico.
C) O desenvolvimento neuropsicomotor é severamente afetado.
D) Existe lesão cerebral visível em exame de imagem, em todos os casos.
E) as crises persistem até os 30 anos de idade.

48. Em relação ao hematoma subdural crônico, é CORRETO afirmar que

A) não apresenta maior incidência em alcoólatras.
B) são mais freqüentes os casos bilaterais.
C) a manifestação clínica mais freqüente é a crise convulsiva generalizada.
D) os distúrbios de comportamento são infreqüentes.
E) é bem visualizado na ressonância magnética de crânio.
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49. Em relação às malformações arteriovenosas cerebrais, assinale a alternativa CORRETA.

A) Apresentam a mesma tendência ao ressangramento que os aneurismas.
B) Não se prestam para a embolização.
C) Não são indicações para radiocirurgia.
D) O tratamento cirúrgico está indicado em todos os casos.
E) O tratamento adequado pode constar conjuntamente de cirurgia associada à embolização e radiocirurgia.

50. Em pacientes portadores de meningite como complicação de derivação ventrículo peritoneal com válvula, deve-se

A) retirar a válvula, instalar uma derivação externa e iniciar antibioticoterapia.
B) apenas iniciar antibioticoterapia venosa sem troca do sistema.
C) apenas trocar o sistema de derivação existente por outra válvula.
D) iniciar antibióticos por via intratecal e trocar a válvula.
E) retirar a válvula e realizar a terceiroventriculostomia endoscópica.
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