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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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Assinale a alternativa incorreta 
 
A) A barreira hemato-encefálica é um dos fatores que 

dificulta o tratamento das metástases cerebrais por 
impedir a penetração da maioria dos agentes 
quimioterápicos hidrossolúveis. 

B) Alguns tumores e certos tratamentos oncológicos podem 
alterar transitoriamente a barreira hemato-encefálica, 
podendo facilitar a disseminação de novas lesões 
metastáticas e simultaneamente promover acesso das 
drogas quimioterápicas. 

C) Dois terços das metástases cerebrais decorrem de tumores 
do pulmão, mama e melanoma. 

D) Nos pacientes que se apresentam com metástases 
cerebrais, o número de lesões cranianas não está 
correlacionado ao prognóstico. 

E)  Denomina-se metástase cerebral sincrônica aquela 
encontrada dentro de dois meses do diagnóstico do tumor 
primário. 

 
 
  
Assinale a alternativa incorreta 

 
A) O manitol tem início de ação 2 horas após infusão. 
B) Propriedades osmóticas do manitol produzem redução do 

conteúdo de água e da pressão do líquor. 
C) Manitol produz redução imediata da pressão intracraniana 

por alterar dinâmica do fluido sanguíneo e a 
hemorreologia, produzindo vasoconstricção. 

D) Dentre as ações produzidas pelo manitol estão a 
otimização da viscosidade sanguínea e aumento da 
liberação de oxigênio. 

E) Insuficiência renal é contra-indicação relativa à terapia 
com drogas hiperosmolares. 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
A) O trajeto do nervo troclear caracteriza-se por decussação 

mesencefálica, origem aparente da face dorsal do tronco 
cerebral e um curso externo ao ânulo de Zinn. 

B) Na paralisia do troclear, diplopia ocorre no olhar para 
baixo. 

C) Na paralisia do troclear o paciente inclina a cabeça para o 
lado da paralisia. 

D) O troclear inerva o músculo oblíquo superior responsável 
pela depressão e inciclodução do globo ocular. 

E) Estruturas relacionadas ao nervo troclear em sua trajetória 
são: colículos inferiores, cisterna ambiens, artéria cerebral 
posterior, borda livre do tentório e os nervos lacrimal e 
frontal. 

 
 
 

 
 
 
Sobre a panencefalite esclerosante subaguda, assinale a 
alternativa incorreta 

 
A) Cursa com degeneração disseminada de neurônios, 

alterações inflamatórias e gliose extensa. 
B) Causada por vírus com predileção pelas células da coluna 

anterior da medula e núcleos motores do tronco. 
C) Curso progressivo que inicia com alterações do humor e 

mioclonias ou crises epilépticas e usualmente termina em 
óbito. 

D) O exame do líquor mostra pleocitose leve, aumento 
proteínas e aumento de gama. 

E) O eletroencefalograma demonstra complexos generalizados 
de ondas lentas recorrentes alternando com períodos de 
silêncio eletroencefalográfico. 

 
 
 
Sobre a encefalite por herpes é incorreto afirmar:  

 
A) O tratamento inclui uso de antivirais e medidas de 

contenção da hipertensão intracraniana regional. 
B) Cepas tipo 2 causam a maior parte das encefalites em 

adultos como resultado da reativação do vírus latente no 
gânglio trigeminal. 

C) Encefalite pela cepa tipo 1 manifesta-se comumente pelo 
início súbito de febre, cefaléia e crises epilépticas e lesões 
necróticas ou hemorrágicas, acompanhadas de edema 
marcante e máximas nos lobos frontal e temporal. 

D) O eletroencefalograma e a ressonância magnética são os 
exames mais provavelmente alterados no início do quadro e 
na primeira semana de infecção. 

E) O eletroencefalograma demonstra lentificação difusa ou 
alterações focais na região temporal e presença de 
complexos periódicos em um padrão de lentificação 
generalizada . 

 
 
 
Sobre o papiledema assinale a alternativa correta  
 
A) Tardiamente o papiledema cursa com alargamento do ponto 

cego do campo visual. 
B) Quanto mais rápido uma lesão intracraniana cresce menos 

provável é que cause papiledema 
C) Nos estágios precoces, o papiledema cursa com constricção 

concêntrica do campo visual 
D) Ausência de papiledema não afasta neurite óptica 
E) No papiledema, a perda visual usualmente é maior que o 

edema do disco, enquanto na neurite óptica o inverso 
ocorre. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Sobre a avaliação do líquor (LCR), assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Em temperatura ambiente, a perda de leucócitos do LCR 

chega à metade na primeira meia hora após a coleta. 
B) Em condições normais, o LCR do adulto contém 

polimorfonucleares. 
C) A concentração de proteínas é inferior a 40mg/dL no LCR 

lombar e entre 10 e 20 mg/dL no LCR ventricular. 
D) O índice de gamaglobulina avalia a síntese no sistema 

nervoso central. É calculado pela fórmula: IgG LCR/IgG 
soro / albumina LCR/albumina soro. 

E) Aos 3 meses de vida, o conteúdo do LCR assemelha-se ao 
do adulto. 

 
 

 
Sobre a eletromiografia é incorreto afirmar:  

 
A) Fasciculações são vistas mais frequentemente nas doenças 

do corno anterior da medula. 
B) Fibrilações e espículas positivas são detectadas 3-6 

semanas após a lesão de um nervo motor. 
C) Reinervação de fibras denervadas pode ser documentada 

com a detecção de respostas de unidades motoras 
polifásicas durante a contração voluntária. 

D) Alterações na morfologia das respostas de unidade motora 
são úteis na detecção de miopatias e disfunções 
neurogênicas. 

E) Delineamento das alterações secundárias à desnervação 
não auxilia na determinação do sítio de lesão (nervo, 
plexo, raiz, coluna anterior). 

 
 
 
Não é típico da enxaqueca:  
 
A) Cefaléia unilateral, pulsátil; raramente occipital. 
B) Ocorre a qualquer hora do dia e pode mudar de lado entre 

ataques. 
C) Associada com náusea, vômitos, fotofobia e fonofobia e 

aliviada com sono ou após vômito. 
D) Desperta o paciente do sono; é pior pela manhã. 
E) Precipitada por alimentos, substância químicas, período 

pré-menstrual, uso de contraceptivos orais e drogas 
contendo reserpina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
São sinais radiológicos indicativos de hidrocefalia todos os 
abaixo, exceto 

 
A) Arredondamento e alargamento dos cornos frontais e do III 

ventrículo. 
B) Apagamento seletivo das cisternas infratentoriais. 
C) Limites imprecisos dos cornos frontais por transudação 

ependimária. 
D) Relação superior a 50% entre a maior distância dos pólos 

frontais dos ventrículos laterais e a distância entre as tabuas 
ósseas internas, ao mesmo nível. 

E) Pólos temporais dos ventrículos laterais maiores que 2mm, 
na ausência de visibilidade das fissuras e sulcos cerebrais. 

 
 
 
Sobre a hidrocefalia, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A hidrocefalia não obstrutiva representa a maioria dos 

quadros congênitos enquanto hidrocefalia obstrutiva 
representa a maioria das formas adquiridas. 

B) Hidrocefalia externa é a dilatação do espaço subaracnóideo, 
geralmente associado ao aumento do perímetro cefálico, 
com ventrículos normais ou levemente dilatados. 

C) Hipertensão intracraniana crônica ocorre nas formas de 
hidrocefalia onde a absorção liquórica presente é 
insuficiente, mas incapaz de produzir descompensação 
aguda. 

D) Nos pacientes submetidos à derivação liquórica, sintomas de 
hiperdrenagem ocorrem pela ação gravitacional sobre o 
cateter distal, com drenagem rápida e excessiva, podendo 
ocasionar hematomas subdurais ou síndrome dos ventrículos 
em fenda. 

E) Hidrocefalia compensada consiste em grau variável de 
dilatação ventricular, sem hipertensão intracraniana ou 
deterioração clinica do paciente. 

 
 
 
A estimulação elétrica do giro pré-central, de medial para 
lateral, elicita respostas motoras uniformes, mesmo em 
indivíduos diferentes, que envolvem sequencialmente: 
 
A) tornozelo – quadril – face – língua – punho – mão – polegar. 
B) ombro –  punho – polegar - mão – joelho – lábios – língua. 
C) deglutição – língua – polegar – mão – quadril – tornozelo – 

joelho. 
D) tornozelo – quadril – punho – mão – polegar – face – língua. 
E) lábios – língua – mão – polegar – joelho – quadril – ombro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Recebe inervação através do nervo musculocutâneo: 
 
A) músculo pronador redondo. 
B) músculo bíceps braquial. 
C) músculo flexor radial do carpo. 
D) músculo palmar longo. 
E) músculo flexor longo do polegar. 
 
 
 
É possível afirmar: 

 
A) A sobrevida média de pacientes com glioblastoma 

multiforme é superior a de pacientes com carcinoma do 
pulmão, esôfago ou pâncreas. 

B) O mais importante fator isolado no prognóstico do 
paciente com glioma maligno é o sexo. 

C) Edema vasogênico ocorre na vizinhança de tumores, 
lesões inflamatórias e algumas lesões traumáticas e está 
relacionado à disfunção da barreira hemato-encefálica. 

D) Em pacientes com idade inferior a 25 anos, a maioria dos 
astrocitomas de alto grau localizam-se na região 
supratentorial. 

E) Inclusões hialinas ou corpos de psamoma são inclusões 
eosinofílicas encontradas nos gliomas. 

 
 
 
No tratamento agudo do acidente vascular cerebral isquêmico 
é possível afirmar: 
 
A) A tomografia computadorizada não é suficiente na 

triagem dos pacientes suspeitos para descartar presença de 
hemorragia. 

B) Determinação do subtipo de infarto não é um pré-requisito 
para administração de rtPA. 

C) Exames de imagem cerebral não são requisitos 
necessários para seleção do modo de intervenção.  

D) Metade dos pacientes tratados com trombólise intravenosa 
desenvolve re-oclusão arterial. 

E) São elegíveis para tratamento com rtPA os pacientes com 
infartos multilobares. 

 
 
 
Em relação ao plexo braquial, é possível afirmar: 

 
A) O fascículo posterior dá origem aos nervos ulnar e axilar. 
B) O tronco inferior é formado pelas raízes dorsais de C7 e 

T1. 
C) O nervo mediano é formado pela união dos fascículos 

medial e lateral. 
D) O nervo musculocutâneo origina-se do fascículo medial.  
E) O nervo radial origina-se do fascículo lateral, e atua nos 

principais músculos extensores do membro superior. 
 
 

 
 
 
Um paciente de 45 anos apresentou-se com queixa de 
lombociatalgia esquerda, iniciada de modo súbito, ao levantar 
um peso, há cerca de 10 dias. No exame neurológico, você 
observou dor à elevação do membro inferior esquerdo, 
hipoestesia em face lateral da perna e hálux E, sem alteração de 
reflexos ou déficit motor. Investigação armada por 
neuroimagem confirmou existência de uma hérnia discal 
extrusa, póstero-lateral. Qual o nível mais provável desta 
hérnia? 
 
A) Entre as vértebras L4 e L5. 
B) Entre as vértebras L2 e L3. 
C) Entre as vértebras L3 e L4. 
D) Entre as vértebras L5 e S1. 
E) Entre as vértebras S1 e S2. 
 
 
 
Sobre o eletroencefalograma é incorreto afirmar: 
 
A) Útil para localizar e avaliar alterações resultantes de trauma, 

neoplasia, infecção e doença vascular. 
B) Auxilia no diagnóstico do coma e da demência. 
C) Auxilia no diagnóstico da morte encefálica. 
D) Pode demonstrar padrões característicos na encefalite 

herpética e na doença de Creutzfeldt-Jakob.  
E) Quando normal, exclui crise convulsiva. 
 
 
 
São escalas utilizadas para mensurar o grau de recuperação do 
paciente que sofreu acidente vascular cerebral isquêmico, exceto 
 
A) FIM (Functional Indepence Measures). 
B) Escala de Karnofsky. 
C) Escala de Rankin. 
D) Índice de Barthel. 
E) NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). 
 
 
 
A pontuação na Escala de Coma de Glasgow de um paciente 
que realiza abertura ocular aos chamados, está confuso, mas 
realiza movimentação espontânea e simétrica dos quatro 
membros, em resposta aos comandos, é:  
 
A) 13. 
B) 14. 
C) 12. 
D) 11. 
E) 10. 
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São características típicas da epilepsia do lobo temporal todas 
as abaixo, exceto: 
 
A) História pregressa de convulsões febris. 
B) As crises são inicialmente bem controladas tornando-se 

refratárias após alguns anos. 
C) Desconforto abdominal ascendente é a aura mais comum. 
D) Automatismos manuais são em geral ipsilaterais e 

posturas distônicas contralaterais ao foco epileptogênico. 
E) A crise típica é a parcial complexa. A generalização 

tônico-clônica é muito frequente. 
 
 
 
É possível afirmar: 
 
A) Ataque isquêmico transitório é um episódio breve de 

disfunção neurológica causado por isquemia retiniana ou 
cerebral cujos sintomas clínicos tipicamente duram mais 
de 24 horas. 

B) O risco de acidente vascular isquêmico é maior na semana 
subsequente a um ataque isquêmico transitório. 

C) Redução da pressão diastólica é diretamente dependente 
de perda ponderal, consumo de dieta rica em frutas, 
vegetais e baixo teor de gordura, atividade física regular e 
uso parcimonioso de bebida alcoólica. Considera-se 
pressão arterial normal < 140X90. 

D) Não há redução significativa na recorrência do acidente 
vascular cerebral isquêmico em pacientes hipertensos 
tratados com diuréticos ou diuréticos e inibidores da 
enzima conversora de angiotensina (IECA). 

E) Diuréticos tiazídicos, Beta bloqueadores, IECA e 
bloqueadores do receptor da angiotensina não trazem 
benefícios na redução de eventos cardiovasculares e 
recorrência do acidente vascular isquêmico em pacientes 
diabéticos e estão proscritos nessa categoria de pacientes. 

 
 
 
São afirmativas corretas sobre a esclerose múltipla, exceto: 
 
A) Diferencia-se da encefalomielite disseminada aguda pela 

associação desta com infecção ou vacinação, história de 
febre, cefaléia e presença de meningismo. 

B) Diagnóstico definitivo baseia-se na  história de surtos e 
remissões. 

C) Diagnóstico diferencial com mielopatia por retrovírus 
deve incluir sorologia para HIV e HTLV-1. 

D) Episódio de neurite óptica é antecedente de valor na 
história clínica. 

E) Disfunção esfincteriana e sexual, depressão, euforia e 
fadiga fazem parte do quadro clinico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre o hipoparatireoidismo e suas manifestações neurológicas, 
assinale a alternative incorreta: 
 
A) Crises convulsivas são generalizadas, freqüentes e com 

pobre resposta aos anticonvulsivantes. 
B) Calcificações intracranianas são comuns e envolvem 

predominantemente os núcleos da base. 
C) Miopatia resultante pode estar associada à elevação da 

creatino-quinase (CK) sérica. 
D) No hipoparatireoidismo e pseudohipoparatireoidismo 

existem valores baixos de hormônio paratireoidiano no 
plasma.  

E) Alterações do eletrocardiograma são reversíveis e resultam 
da presença de hipocalcemia. 

 
 
 
Sobre a encefalopatia urêmica, assinale a incorreta 
 
A) A uremia resulta em maior concentração sérica de fenitoína 

para qualquer dose utilizada. 
B) As consequências neurológicas relacionam-se a velocidade 

de instalação da insuficiência renal. 
C) Alteração do conteúdo da consciência é o sinal mais precoce 

e constante da encefalopatia urêmica. 
D) Alucinações visuais podem estar presentes. 
E) Tetania não responde ao cálcio e ocorre a despeito da 

acidose metabólica. 
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