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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 
manutenção 

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 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO NEUROPEDIATRA – TARDE 
 

 
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) Neste novo cenário da epidemia com a circulação sustentada do vírus, o Ministério 
da Saúde passou a priorizar a notificação, investigação, diagnóstico laboratorial e 
tratamento dos casos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e aquelas 
pessoas que apresentam fatores de risco para a complicação pela doença, como: 
menores de 2 e maiores de 60 anos de idade, gestantes, portadores de doenças 
crônicas, imunodeprimidos, entre outros.  A doença citada acima quando anunciada 
pela primeira vez foi denominada de gripe suína e que devido à diminuição do 
consumo de carne de porco a “gripe” foi denominada de INFLUENZA: 
 

a) A H1N1; 
b) H1N1; 
c) A H1N5; 
d) H1 N5; 

 
 
02) ... “Ficavam retidos durante meses ou anos – dependendo da medida criada por 
eles – e só eram disponibilizados na intranet muito tempo depois. Quando eram 
publicados, recebiam data retroativa e eram divulgados sem essa especificação na 
intranet. Assim, não era possível saber a data real da publicação. No caso de 
nomeação, as medidas recebiam o carimbo de “publique-se” e eram diretamente 
encaminhadas aos órgãos de contratação e pagamento como se já tivessem sido 
publicadas.” A citação acima refere-se a: 
 

a) CPI da Petrobras; 
b) CPI do mensalão; 
c) Ato secreto; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
03) Entre as medidas de prevenção para evitar a disseminação da conhecida 
popularmente como “gripe suína”, podemos afirmar que está incorreta a seguinte 
afirmativa: 
 

a) lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão; 
b) evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies; 
c) compartilhar objetos de uso pessoal; 
d) cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

 
04) “Se voltar mesmo, vai preso, promete o governo interino, resistindo a pressões dos 
chavistas, da OEA, da ONU, da União Européia e dos Estados Unidos”. A frase acima 
se refere ao presidente deposto de Honduras: 
 

a) Manuel Zelaya; 
b) Hugo Chavez; 
c) Daniel Ortega; 
d) Fernando Lugo. 

 
05) Qual o fato que recentemente comprometeu a imagem de Berlusconi o primeiro 
ministro da Itália fazendo sua popularidade ficar abaixo de 50%: 
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a) envolvimento com a máfia italiana na comercialização e distribuição de 
drogas ilícitas ; 

b) envolvimento em fraude de eleição, onde ocorreu a recontagem dos votos; 
c) envolvimento com escândalo sexual; 
d) nenhuma das anteriores. 
 

06) Em junho desse ano o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que seria 
inconstitucional a exigência do diploma para exercer a profissão de:  
 

a) jornalista; 
b) arquivologista; 
c) bibliotecário; 
d) economista. 

 
 
07) O Brasil recebeu cerca de 1,5 mil toneladas de lixo advindo da 
__________________, o embarque dos 40 contêineres com lixo doméstico e tóxico 
começaram a ser devolvidos no dia primeiro de agosto de 2009, sendo que toda a 
operação foi acompanhada pelo Ministro do Meio Ambiente: 
_____________________. 
Assinale a alternativa que contem a resposta correta para preencher as lacunas: 
 

a) Alemanha – Carlos Minc; 
b) Grã Bretanha – Carlos Minc; 
c) China - Guido Mantega; 
d) Espanha- Guido Mantega. 

 
 
08) Assinale a afirmativa incorreta referente  a lei antifumo que entrou em vigor no 
estado de São Paulo no dia 07 agosto de 2009: 
 

a) A lei busca proteger principalmente a saúde do fumante passivo, segundo a 
OMS (Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior 
causa de morte evitáveis no mundo; 

b) A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar; 
c) É permitido fumar em locais como casa, áreas ao ar livre, estádios de 

futebol, vias públicas, tabacarias e em cultos religiosos, caso isso faça parte 
do ritual; 

d) Dentro das empresas fica permitido a criação de “fumódromos” (locais para 
que os funcionários possam fumar). 

 
09) No dia 28 de janeiro de 2009 a cidade de Apucarana completou: 
 

a) 60 anos; 
b) 62 anos; 
c) 64 anos; 
d) 65 anos. 

 
10) Apucarana está localizada ao norte do Estado do Paraná e conta com a nascente 
de um importante rio da região, chamado de: 
 

a) Rio Biguaçu; 
b) Rio Pirapó; 
c) Rio Jaboti; 
d) Rio Caviúna. 
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PORTUGUES 
 
11) O acento grave, indicador de crase, esta empregado incorretamente em: 

 
a) Tal lei se aplica, necessariamente, à mulheres de índole violenta. 
b) As novelas, às quais assisti, problematizam a questão da droga. 
c) Entregou as chaves da loja àquele senhor que nos desacatou na praça. 
d) O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura dos 

foragidos. 
 
12) Assinale a frase que pode ser completada por Há – a – à, nessa ordem: 

 
a) ______tempos não_____via, mas sempre estive____espera de um encontro. 
b) Aqui_____beira do rio, ______muitos anos, existiu _______casa-grande do 

engenho. 
c) _______esperança de obtermos, _______custas de muito 

empenho,______vaga de serventes. 
d) Fiz ver,_____quem de direito, que não_____possibilidades de 

atender_____solicitaçãO. 
 
13) Qual alternativa completa corretamente as lacunas? 

Castelo Branco e Rodrigues Alves foram presidentes da República; 
_______está entre os mais recentes, ________, entre os mais antigos. 
 

a) esse – este 
b) este – aquele 
c) esse – aquele 
d) aquele – este 

 
14) Qual das alternativas completa corretamente as três lacunas? 

1- O lugar_______moro é pequeno. 
2- Esta foi a casa ________mais gostei. 
3- O filme _________enredo é fraco, sumiu 

 
a) onde – que – cujo 
b) em que – de que – cujo 
c) em que – de que – cujo o 
d) no qual – o qual – do qual o 

 
15) Onde há incorreção no uso do porquê? 

 
a) Veio porque era hora de trabalho. 
b) Saiba porque elas agem dessa forma. 
c) Vigiava porque não queria surpresas. 
d) Sem que soubesse por quê, decidiu voltar. 

     
16) Em que alternativa há erro na flexão numérica? 
 

a) Os relógios afro-suiços são inéditos. 
b) Canoas azul-marinho navegam melhor? 
c) As casas laranjas ruíram com a chuva 
d) Camisas verde-garrafa são muito úteis. 
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17) De acordo com a nova regra ortográfica, assinale a alternativa em que a seqüência 
de palavras não deve ter trema? 

 
a) pinguim – linguiça – tranquilo 
b) aguentar – linguinha – sagui 
c) delinquente – equino – cinquenta 
d) Todas as alternativas acima não devem ter trema 

 
18) Marque a opção em que o hífen aparece de forma obrigatória: Munido de um 
_____________, Pedro fazia, no centro da praça, um comício_________. 

 
a) autofalante – anticlerical. 
b) alto-falante – anticlerical. 
c) autofalante -  anteclerical 
d)   alto-falante – anteclerical. 

 
19) Qual dos seguintes nomes compostos abaixo não está com seu respectivo plural 
correto? 

 
a) os pé-de-moleques 
b) os vice-diretores 
c)   os grão-duques 
d)   os pontapés 

 
20) Assinale a frase em que há erro de grafia. 
 

a) Passou despercebido, para não ser um empecilho a mais. 
b) Mais uma vez queimou o fusível. 
c) Todos têm chegado atrasados, ultimamente. 
d) Deu apenas dois reais ao cabelereiro.   

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
 
21) Quais destes fatores no desenvolvimento infantil não tem íntima relação com o 
prognóstico de  qualidade da escrita e da leitura e não é um sinal futuro de Dislexia: 
 

a) marcha 
b) linguagem 
c) coordenação motora 
d) habilidades visuo-espaciais  
 

22) A Dislexia é um transtorno associado principalmente a: 
 

a) herança genética e distúrbio de linguagem fonológica 
b) herança genética e distúrbio de memória 
c) falta de cultura e educação dos pais 
d) ineficácia do processo de alfabetização 
 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Médico Neuropediatra – Prova no período da Tarde 

 
8

23) Comorbidade freqüente com a Dislexia, tal transtorno leva a problemas escolares 
por desatenção em atividades monótonas e repetitivas, falta de concentração e 
dificuldade com automatização de regras e rotinas: 
 

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

24) O Córtex Pré-Frontal está associado a seguinte função cerebral: 
 

a) linguagem expressiva 
b) atenção voluntária 
c) memória  
d) coordenação espacial 
 

25) Critério ausente para o diagnóstico de migrânea na infância pelo ICDH (2004): 
 

a) vômitos 
b) história familiar 
c) dor latejante unilateral 
d) fonofobia 

 
26) Sinal  precoce de migrânea na infância, costuma ser confundido com quadro  
epiléptico: 
 

a) vômitos cíclicos 
b) dor abdominal isoladamente 
c) vertigem paroxística benigna 
d) dor de membros inferiores 

 
27) Para o diagnóstico de TDAH, não é fundamental: 
 

a) características clínicas do comportamento 
b) relato dos professores 
c) EEG 
d) Observação dos pais 

28) A idade máxima, considerada normal, para uma criança andar sozinha e falar 
frases é, respectivamente: 
 

a) um ano e quatro meses; um ano de vida 
b) um ano de vida; dois anos de vida 
c) um ano e quatro meses; dois anos de vida 
d) dois anos; dois anos 
 

29) O Perímetro Cefálico cresce, em média, nos primeiros seis meses de vida e no 
segundo semestre de vida, respectivamente, em cm/mês: 
 

a) 1 e 1 cm 
b) 2 e 1 cm 
c) 1 e 0.5 cm 
d) 0.5 e 1 cm 

 
30) Qual é o exame para diagnóstico definitivo de Lipofuscinose Ceróide Infantil     
Tardia? 
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a) Tomografia de Crânio 
b) Ressonância Magnética de Crânio 
c) Biópsia de Conjuntiva 
d) Hemograma 

 
31) Mucopolissacaridose que cursa frequentemente com psicose e pode ser         
confundida com transtorno mental não-orgânico: 
 

a) Doença de Sly 
b) Doença de Hurler 
c) Doença de Sanfellipo 
d) Mucopolissacaridose tipo VI 

 
32) Autismo é um transtorno atualmente reconhecido como: 
 

a) síndrome comportamental de natureza neurobiológica 
b) de etiologia multifatorial secundário ao ambiente 
c) malformação cerebral 
d) uma condição que necessita de exames complementares para o 

diagnóstico 
 
33) O Retardo Mental é um diagnóstico que depende de(o): 
 

a) Avaliação de QI somente 
b) Avaliação Multidisciplinar 
c) Avaliação médica somente 
d) Tomografia e EEG 

 
34) Epilepsia e mioclonias que evoluem com demência e que se iniciam na fase infantil 
tardia e adolescência. Seu diagnóstico se faz por meio de biópsia de pele da axila:   
 

             a) Doença de Alpers 
             b) Doença de Unverricht-Lundborg 
             c)  Doença de Lafora 
             d)  Mitocondriopatia de Leigh 

 
35) O metilfenidato pode induzir psicose em pacientes com: 
 

           a) ansiedade 
           b) transtorno bipolar 
           c) depressão 
           d) tics 
 

36) TDAH é um transtorno: 
 
          a) onde a associação com comorbidades é de 70% dos casos 
          b) que é a terceira causa de problemas de comportamento na infância 
          c) não ocorre em adultos 
          d) causado por problemas emocionais e falta de limites 
 

37) A alfabetização é um processo que depende especialmente de fatores       
neurobiológicos e ambientais. Os fatores biológicos que mais influenciam no sucesso 
da criança quando em fase de alfabetização são: 
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a) Consciência fonológica, atenção e memória de curto prazo 
b) Nível intelectual 
c) Coordenação visuo-especial 
d) Percepção áudio-visual 

       
38) Na avaliação de uma criança previamente hígida que, subitamente, inicia um                  
quadro de crises convulsivas, vômitos, palidez, hepatoesplenomegalia, instabilidade          
respiratória e torpor sem febre, a primeira hipótese que deve ser levantada é: 
 

a) Epilepsia idiopática 
b) Erro inato do Metabolismo 
c) Meningite 
d)  Síndrome da criança hipotônica 

 
39) Condição hereditária, autossômica recessiva, que cursa com agenesia de verme                  
cerebelar, cisto de fossa posterior e, clinicamente, tem episódios de hiperpneia e                  
apnéia, ataxia crônica, deficiência mental e movimentos oculares anormais: 
 

a) Síndrome de Dandy-Walker 
b) Síndrome de Joubert 
c) Doença de Krabbe 
d) Leucodistrofia Metacromática 

  
40) Esta doença sistêmica pode cursar com quadro neurológico principalmente         
caracterizado por crises convulsivas, psicose e até neuropatia periférica. Leva a                    
elevação da proteinorraquia e, em 70% dos casos, alteração no EEG. Tal doença é 
rara em crianças e seu quadro mais comum cursa com nefrite: 
 
                   a) Leucemia 
                   b) Artrite Reumatóide 
                   c) Lupus Eritematoso Sistêmico 
                   d) Diabetes Mellitus   

    
41) Doença com início dos dois anos até início da adolescência, de evolução insidiosa,  

causa distonia que afeta marcha, movimentos manipulatórios e fala. Quando evolui             
inexoravelmente para o estado de total dependência, déficit mental e retinite 
pigmentar. Sem marcador metabólico, o diagnóstico se fecha com a ressonância 
de crânio onde se vê necrose bilateral de globos pálidos tipo “olhos de tigre”: 
 

a) Doença de Segawa 
b) Necrose estriatal familiar 
c) Doença de Wilson 
d) Doença de Hallervorden-Spatz 

       
42) Paralisia facial congênita, por vezes associada com deficiência mental, cardiopatia 
e malformações ortopédicas de extremidades, muito relacionada com o uso na 
gestação de Cytotec: 
 

a) Síndrome de Moebius 
b) Síndrome de Melkersson-Rosenthal 
c) Apraxia de Cogan 
d) Síndrome de Duane 

 
43)Neurite óptica de início súbito na infância, sendo antes previamente hígida, pode 
ser o primeiro sinal de: 
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a) Miastenia Gravis 
b) Leucodistrofia Metacromática 
c) Esclerose Múltipla 
d) Encefalopatia por HIV 

 
44) Criança previamente hígida que desenvolve afasia antes ou após iniciar crises 
comiciais  variáveis, levando futuramente a uma afasia permanente, de recepção e 
distúrbios de comportamento. O EEG é bilateral, com pontas, polipontas e ponta-onda 
e aparecem principalmente durante o sono. Estamos falando da (o): 
 

a) Doença de Dravet 
b) Síndrome de Landau-Kleffner 
c) Displasias corticais 
d) Síndrome de West 

 
45) Quadro de síncope em uma criança com surdez congênita deve fazer o 
neurologista rapidamente pensar em pedir um(a): 
 

a) EEG 
b) ECG 
c) Tomografia de Crânio 
d) Ressonância Magnética de Crânio 

 
46) Localização e tipo histológico mais comum das neoplasias do SNC na  infância, 
respectivamente : 
 

a) Terceiro ventrículo e ependimoma 
b) Lobo Frontal e meduloblastoma 
c) Lobo Frontal e astrocitoma 
d) Cerebelo e astrocitoma pilocítico 

 
47) Neoplasia que leva frequentemente a crise convulsiva retropulsiva, hipertensão 
intra-craniana aguda e sinal de Parinaud: 
 

a) Pinealoma 
b) Craniofaringeoma 
c) Neoplasias de Plexo Coróide 
d) Hemangioblastoma 

 
48) Crises convulsivas febris, quando não-benignas, podem ser, a longo prazo, sinal 
precoce de: 
                    

a) Síndrome de Landau-Kleffner 
b) Esclerose Mesial de Lobo Temporal 
c) Mucopolissacaridose 
d) Síndrome de Alpers 

 
49) Prematuridade e baixo peso ao nascer são fatores perinatais que costumam levar 
a prejuízos cognitivos futuros na escola. A conseqüência mais observada em trabalhos 
científicos multicêntricos sobre problemas de aprendizagem é: 
 

a) Dislexia 
b) Disgrafia 
c) Déficit de Atenção 
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d) Deficiência Mental 
                
 
50) A idade limite em que a criança deve dormir uma noite toda sem acordar segundo 
a Sociedade Brasileira de Pediatria: 
 

a) 1 ano 
b) 2 anos 
c) 7 meses 
d) 3 anos 

 
 
 

 
 
 

                       
    
  
 
  
                  
  




