
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA 
08 DE NOVEMBRO DE 2009  

 
........................................................................................................................................................ 

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     
sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 
apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 
(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 
da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 
integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 
apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 

 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 
nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 

 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 
do cartão em caso de erro ou rasura. 

 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 
dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 
questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 
de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    
distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 

 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 
sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, regulando 
para todo o território nacional as ações e os 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas de direito público ou 
privado. Considerando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo 
legal, assinale o que for correto. 

 
01) Mesmo em caráter complementar a 

iniciativa privada não poderá participar 
do SUS. 

02) O SUS é constituído de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. 

04) A direção do SUS é única, sendo 
exercida na União, pelo Ministério da 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Municípios, pelas respectivas 
Secretarias da Saúde ou órgãos 
equivalentes. 

08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
constam do campo de atuação do SUS. 

16) O SUS, no nível municipal, poderá ser 
organizado em distritos, com o propósito 
da integração de recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Quanto às competências da direção 
municipal do SUS, assinale o que for correto. 

          
01) Planejar, organizar, controlar e avaliar 

as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de 
saúde. 

02) Participar do planejamento, da 
programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, 
em articulação com sua direção estadual. 

04) Fica vedada a participação do SUS no 
controle e na fiscalização dos 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde. 

08) Colaborar na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e 
atuar junto aos órgãos municipais e 
estaduais para controlá-las. 

16) Participar da execução, do controle e da 
avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

 
                
 
 
 
 
03 – As ações de saúde pública no Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 
indivíduo e para a comunidade, para a 
prevenção e para o tratamento, sempre 
respeitando a dignidade humana. Nesse 
contexto e no que se refere aos princípios, 
definidos em lei, que embasam essas ações, 
assinale o que for correto. 

           
01) Universalidade de acesso. 
02) Não hierarquização da rede de serviços. 
04) Integralidade  de assistência. 
08) Ênfase na centralização dos serviços. 
16) Descentralização político-administrativa. 
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04 – A Emenda Constitucional no 29, de 13 de 
setembro de 2000, alterou dispositivos da 
Constituição Federal relacionados em 
destaque para o setor de saúde, para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde. Nesse contexto, assinale 
o que for correto.  

 
01) A Emenda Constitucional no 29/2000 

alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações públicas da 
saúde. 

02) A Emenda Constitucional no 29/2000 
alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento dos serviços públicos da 
saúde. 

04) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
o Estado poderá intervir no Município 
que não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e nos serviços de saúde. 

08) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, deverão ser estabelecidas por 
Lei Complementar, mediante avaliação a 
ser feita anualmente. 

16) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
a União poderá intervir no Estado, ou no 
Distrito Federal, quando não ocorrer a 
aplicação do mínimo exigido da receita 
resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e no serviços de saúde. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – A Norma Operacional Básica no 01/91 do 
Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) 
teve por objetivo fornecer as primeiras 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo os aspectos de 
natureza operacional e os intrinsicamente 
necessários ao gerenciamento dos serviços 
e das ações de saúde, como também do 
controle, do acompanhamento e da 
fiscalização da aplicação de recursos.  

 
01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a 

constituição dos Conselhos de Saúde, 
para funcionamento em caráter 
permanente e deliberativo, com 
representação paritária e compostos por 
representantes dos governos, dos 
prestadores de serviços e dos 
profissionais de saúde (50%) e usuários 
(50%), para atuação na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha 
básica dos Fundos de Saúde, de 
natureza contábil e financeira, vinculados 
aos objetivos do SUS e detentores de 
prévia autorização pelo legislativo para 
aplicação de suas receitas através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento 
ou em crédito adicional.   

04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-
SUS 01/91 constaram como de gerência 
pelo órgão de saúde da esfera 
correspondente e fiscalizados pelo 
Conselho de Saúde respectivo. 

08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido 
na NOB-SUS 01/91 como requisito 
básico para a transferência automática 
de recursos aos Municípios, devendo ser 
elaborado com a abordagem dos 
seguintes aspectos: finalidades especiais, 
plano de trabalho elaborado, plano de 
trabalho executado e resultados 
alcançados. 

16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a 
avaliação técnica e financeira do SUS 
em todo o Território Nacional seria 
efetuada e coordenada pelo Ministério 
da Saúde e INAMPS, em cooperação 
técnica com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 
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06 – Assinale o que for correto, no que se refere às partes do 
corpo com grande representação relativa no córtex 
sensorimotor. 

 
01) Polegar. 
02) Períneo. 
04) Pescoço. 
08) Tronco. 
16) Língua. 

 
                
 
 
 
07 – No que se refere às drogas que, com retirada súbita, 

podem produzir sintomas de abstenção, assinale o que 
for correto. 

 
01) Diazepam. 
02) Hidroclorotiazida. 
04) Bromazepam. 
08) Fenobarbital. 
16) Clonazepam. 

 
                
 
 
 
08 – No que se refere aos artefatos considerados bioelétricos 

em eletroencefalografia de rotina, assinale o que for 
correto. 

 
01) Artefatos cardíacos. 
02) Artefatos pilo-eréteis. 
04) Artefatos peristálticos. 
08) Artefatos respiratórios. 
16) Artefatos oculares. 

 
                
 
 
 
09 – Supondo o caso de um paciente de 27 anos com febre, 

confusão mental e hemiparesia esquerda há dois dias, 
assinale o que for correto. 

 
01) Encefalite herpética deve ser considerada no 

diagnóstico diferencial. 
02) Aciclovir deve ser incluído no esquema empírico de 

tratamento. 
04) Se houver candidíase oral, deve ser solicitada 

sorologia para HIV. 
08) Punção lombar pode ser realizada sem riscos antes 

dos exames de imagem. 
16) A ressonância magnética é o exame mais sensível 

para visualização de abscessos cerebrais. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 – Assinale o que for correto, no que se refere à 
radiculopatia de C6. 

 
01) Sinais de desinervação do músculo bíceps braquial. 
02) Sinais de desinervação do músculo tríceps. 
04) Sinais de desinervação do músculo braquiorradial. 
08) Potencial sensitivo reduzido no nervo mediano. 
16) Potencial motor reduzido no nervo ulnar. 

 
                
 
 
 
11 – Supondo o seguinte caso, paciente de 60 anos, 

hipertenso, interna pela emergência com hemiplegia 
direita, sonolência e afasia com uma hora de evolução. 
Estudo por tomografia de encéfalo mostra imagem 
ovalada e hiperdensa em putâmen esquerdo. Nesse 
contexto, assinale o que for correto no que se refere às 
medidas a considerar. 

 
01) Baixar rapidamente a pressão arterial. 
02) Evacuação cirúrgica. 
04) Monitorizar pressão intracraniana. 
08) Uso de manitol. 
16) Uso de anticoagulante. 

 
                
 
 
 
12 – Assinale o que for correto. 
 

01) A esclerose lateral amiotrófica tem início geralmente 
antes dos 40 anos de idade. 

02) A distrofia de Duchene  geralmente tem início antes 
dos cinco anos de idade. 

04) A doença de Huntington tem início após os 40 anos 
de idade. 

08) A causa de convulsões após os 60 anos de idade é 
geralmente epilepsia idiopática. 

16) A miastenia grave ocorre mais em homens entre os 
50 e 70 anos. 

 
                
 
 
 
13 – No que se refere às drogas usadas no tratamento da 

abstinência ao álcool, assinale o que for correto. 
 

01) Histamina. 
02) Adrenalina. 
04) Tiamina. 
08) Quetamina. 
16) Diazepam. 
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14 – No que se refere à miopatia por uso de corticosteroides, 
assinale o que for correto. 

 
01) Há fraqueza muscular proximal e com predomínio 

em membros inferiores. 
02) Os níveis séricos de CK são geralmente normais. 
04) Os testes de condução nervosa são normais. 
08) Ocorre atrofia de fibras musculares tipo 2. 
16) A fraqueza pode aparecer dias ou anos após o 

início do uso de corticosteroide. 
 
                
 
 
 
15 – No que se refere às características do parkinsonismo, 

assinale o que for correto. 
 

01) Bradicinesia. 
02) Rigidez. 
04) Sudorese. 
08) Tremores. 
16) Bradicardia. 

 
                
 
 
 
16 – No que se refere às drogas usadas na polimiosite, 

assinale o que for correto. 
 

01) Piridostigmina. 
02) Imunoglobulina endovenosa. 
04) Azatioprina. 
08) Plasmaferese. 
16) Prednisona. 

 
                
 
 
 
17 – No que se refere às causas de hemorragia 

subaracnoidea, assinale o que for correto. 
 

01) Traumatismo craniano. 
02) Má formação artério-venosa. 
04) Uso de cocaína. 
08) Aneurismas micóticos. 
16) Diabetes mellitus. 

 
                
 
 
 
18 – Dentre as alternativas abaixo, assinale o que for 

opiáceo. 
 

01) Piroxican. 
02) Naproxeno. 
04) Codeína. 
08) Tramadol. 
16) Carbamazepina. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

19 – No que se refere às drogas usadas no tratamento da 
doença de Alzheimer, assinale o que for correto. 

 
01) Donepezila. 
02) Gabapentina. 
04) Memantina. 
08) Rivastigmina. 
16) Aldosterona. 

 
                
 
 
 
20 – Supondo o caso de um paciente de 25 anos apresentar 

há seis meses ptose palpebarla direita com piora 
vespertina, há quatro meses com astenia muscular 
proximal e há uma semana, durante infecção respiratória 
alta, piora do quadro com disfagia e dispnéia e receber 
diagnóstico de miastenia grave, assinale o que for 
correto. 

 
01) Os reflexos profundos estavam normais. 
02) Uso de diazepínicos e relaxantes musculares deve 

ser evitado. 
04) O teste de estimulação repetitiva mostrou 

decremento maior de 15% em nervo ulnar. 
08) Deve ser realizado tratamento com imunoglobulina 

endovenosa. 
16) Deve ser feito uso de piridostigmina. 
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