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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 

CALENDÁRIO PREVISTO 
 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
motorista. 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 

 
 
 
ANOTAÇÃO DO GABARITO 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Neurologista – Prova no período da Manhã 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Neurologista – Prova no período da Manhã 3

 
 

  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
   Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO NEUROLOGISTA – MANHÃ 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 

Conhecimentos 
Gerais 

 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a 
seguinte notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas americanas que estavam na 
prisão há 140 dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação 
de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove 
meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ 
anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América 
Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
 
 

 
06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. 
Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
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a) 1940 
b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral no 
Brasil a ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) 
do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente 
da Prepública que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
PORTUGUÊS 
 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: 
“Daqui_______vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do 
grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem 
_____deusa da floresta”. 
 

a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 

 
 
 
12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 
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a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços 
em branco:  
 
 
13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 

a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte alguma. 
 

a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 
 

a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume 
e paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 
 

a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 
 

a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 

 
18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 

a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 
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19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 
 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra 
de ortografia: 
 

a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
   
 

21) Principal causa de encefalite na infância: 
 

a) herpes vírus 
b) enterovírus 
c) herpes zoster 
d) pós-vacinal 
 

22) Hábito frequentemente associado com aumento de risco para crises epiléticas 
em indivíduos predispostos é a(o): 
 

a) privação do sono 
b) alimentação rica em gorduras 
c) nervosismo 
d) uso de anti-hipertensivos   
 

23) Exame mais indicado para avaliação de trauma crânio-encefálico na fase 
aguda do trauma é o(a): 
 

a) EEG 
b) Ressonância Magnética 
c) BERA 
d) Tomografia Computadorizada 
 

24) Ataxia aguda e  cefaléia noturna com vômitos com Tomografia normal deve 
fazer o médico pensar primeiramente em: 
 

a) Síndrome de Kinsbourne 
b) Neoplasia cerebelar 
c) Uso de antibióticos 
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d) Intoxicação exógena aguda 
 

25) Amplamente descrito na literatura, este distúrbio de início frequente na 
infância, aumenta os riscos de acidentes no trabalho e no trânsito, separação 
conjugal, insucesso no trabalho e depressão na fase adulta: 
 

a) TDAH 
b) Ansiedade 
c) Doença de Alzheimer 
d) Esclerose Múltipla 
 

26) Metilfenidato é a primeira escolha no tratamento da(o): 
 

a) Depressão 
b) Narcolepsia 
c) Ansiedade 
d) Insônia 
 

27) Também conhecida como amiotrofia espinobulbar, ocorre comumente entre 20 
e 40 anos, tem herança ligada ao X e seu quadro é decorrente  de degeneração de 
neurônios motores: 
 

a) Doença de Huntington 
b) Doença de Kennedy 
c) Esclerose tuberosa 
d) Ataxia de Friedreich 

 
 

28) Contra-indicação formal ao uso de anticoagulantes na doença tromboembólica: 
 

a) Hipertensão arterial leve 
b) AVCI 
c) AVCH 
d) Arritmia cardíaca 
 

29) Sinal de Parinaud associado a cefaléia aguda precoce e fundoscopia com 
edema de papila levanta suspeita de : 
 

a) Pinealoma 
b) Tumor cerebelar 
c) Meningeoma 
d) Crâniofaringeoma 
 

30) Exame fundamental para diferenciar evento epiléptico de não-epiléptico: 
 

a) EEG 
b) Vídeo-EEG 
c) Mapeamento cerebral 
d) Tomografia 
 
 

31) As cefaléias são eventos majoritariamente benignos, mas esta condição na 
cefaléia exige estudo tomográfico urgente: 
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a) Suspeita de distúrbio vascular 
b) Status Migranoso 
c) Intoxicação 
d) Doença infecciosa 
 

32) Droga de primeira escolha para neuralgia do trigêmio: 
 

a) Fenitoína 
b) Corticóides 
c) Carbamazepina 
d) Lamotrigina  
 

33) Critério ausente para o diagnóstico de Migrânea  sem aura pelo ICHD-II: 
 

a) Dor pulsátil 
b) História familiar 
c) Náuseas e vômitos 
d) Fotofobia 
 

34) O uso crônico destas substâncias pode induzir cefaléia: 
 

a) antiepilépticos 
b) analgésicos 
c) antihipertensivos 
d) antipiréticos 
 

35) Substância  e doença associadas a Pseudotumor cerebral, respectivamente: 
 

a) Antiepilépticos e esclerose múltipla 
b) Vitamina A e Doença de Addison 
c) Analgésicos e Doença de Charcot-Marie-Tooth 
d) Vitamina A e Doença de Menkes 
 

36) Cefaléia intimamente relacionada com posição ortostática: 
 

a) Tumor supra-tentorial 
b) Cefaléia Tensional 
c) Cefaléia Pós-punção Lombar 
d) Cefaléia em salvas 
 

37) Sinais de Alarme na avaliação das cefaléias, onde é necessário investigação 
por neuroimagem: 
 

a) Início súbito, sinais focais e  papiledema 
b) Cronicidade e intensidade moderada 
c) História Familiar de cefaléia 
d) Cervicalgia associada 
 

38) Droga mais efetiva para tratamento profilático da cefaléia em salvas: 
 

a) Lítio 
b) Prednisona 
c) Metisergida 
d) Verapamil 
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39) Estratégia terapêutica profilática mais indicada para Cefaléia Tipo Tensional: 
 

a) Acunpuntura e homeopatia 
b) Antidepressivos tricíclicos e psicoterapia 
c) Divalproato de sódio e massagem 
d) Analgesia crônica 
 

40) Paralisia facial recorrente associada a edema facial que evolui com freqüência 
para paralisia definitiva: 
 

a) Síndrome de Fazio-Londe 
b) Doença de Van Laere 
c) Síndrome de Melkersson-Rosenthal 
d) Doença de Dejérine-Sotas 
 

41) Oftalmoplegia aguda ou subaguda, uni ou bilateral, sem outros sinais e 
sintomas deve sempre levantar a primeira suspeita de : 
 

a) Miastenia Gravis 
b) Síndrome de Moebius 
c) Esclerose Múltipla 
d) Retinoblastoma 
 

42) Primeira crise convulsiva em adulto da zona rural, de semiologia parcial, sem 
outro sinal ou sintoma qualquer deve, em nosso país, ser provavelmente causado 
por: 

a) Tumor Neuroectodérmico primário 
b) AVC 
c) Neurocisticercose 
d) Meningite 
 

43) Destas causas de Demência, qual a única que é inteiramente tratável? 
 

a) Doença de Alzheimer 
b) Doença de Parkinson 
c) Hematomas subdurais 
d) Doença de Huntington 
 

44) Delírios, alucinações, fala incoerente, distúrbio afetivo e comportamento 
catatônico são característicos de qual transtorno abaixo: 
 

a) Esquizofrenia 
b) Depressão 
c) Transtorno Bipolar 
d) TDAH 

 
 

45) No algoritmo de condutas para transtorno Bipolar, a droga de primeira escolha 
e de maior eficácia é a(o): 

 
a) Divalproato de sódio 
b) Oxcarbamazepina 
c) Lamotrigina 
d) Lítio 
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46) Hipocondria, anorexia nervosa, bulimia, transtornos dismórficos, tricotilomania 
e tics são considerados hoje pela psiquiatria comportamentos que fazem parte de 
uma síndrome. Qual? 
 

a) TDAH 
b) Transtornos de Humor 
c) Espectro Obsessivo-Compulsivo 
d) Psicoses 

47) Assinale a verdadeira. A Doença de Creutzfeldt-Jakob: 

a) É uma doença tumoral progressiva 

b) Caracteriza-se por demência progressiva e mioclonias 

c) É causado por vasculite aguda e paralisias focais 

d) O líquor vem com grande proteinorraquia e leucocitose 

48) Neurite óptica súbita pode ser a primeira manifestação de : 

a) Retinoblastoma 

b) Catarata 

c) Esclerose múltipla 

d) Doença de Still 

49) Doença sistêmica comum, tal doença frequentemente cursa com neuropatia 
periférica em bota-e-luva: 

a) Artrite reumatóide juvenil 

b) Diabetes Mellitus 

c) Hipertensão arterial 

d) Doença de Pelizaeus-Melzbacher 

50) Neuropatia sensório-motora de início na infância, é herdada de modo 
autossômico recessivo e cursa com progressão inexorável para incapacidade na 
fase adulta. Seu nome: 

a) Doença de Déjérine-Sottas 

b) Doença de Charcot-Marie-Tooth 

c) Disautonomia de Riley-Day 

d) Doença de Lyme 

 




