
MÉDICO NEUROLOGISTA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 

1. A hemianopsia homônima direita é encontrada em lesão 
do: 
 
(A) quiasma óptico 
(B) lobo frontal direito 
(C) lobo occipital direito 
(D) lobo occipital esquerdo 
 
2. Na lesão do nervo oculomotor, observam-se, ao exame 
clínico: 
 
(A) estrabismo divergente, ptose palpebral e miose 
(B) ptose palpebral, midríase e estrabismo convergente 
(C) ptose palpebral, midríase e estrabismo divergente 
(D) estrabismo convergente, miose e ptose palpebral 
 
3. Homem, 67 anos de idade hipertenso chega à unidade 
de saúde apresentando quadro súbito de acidente 
vascular isquêmico, com sinais de hemiplegia direita. À 
semiologia, constata-se diminuição de amplitude de 
pulsos carotídeo esquerdo e braquial esquerdo. Coxa, 
perna e pé esquerdos com pele de aspecto marmóreo, 
fria, caracterizando-se, nesse membro, ausência de 
pulsos. O diagnóstico provável é: 
 
(A) trombose arterial 
(B) embolia arterial 
(C) flegmasia cerulea dolens 
(D) dissecção aguda de aorta 
 
4. Homem, 61 anos, com crise epiléptica seguida de 
hemiparesia direita, há 6h. Refere 4 episódios de crises 
epilépticas com características focais nos últimos 3 
meses. Exame físico: hemiparesia desproporcionada com 
predomínio braquial à direita; PA=160x90mmHg. TC do 
crânio: lesão ovalar com 2,5cm no maior diâmetro, com 
centro hipodenso e de aspecto necrótico, impregnada no 
halo pelo contraste iodado, rodeada de hipodensidade na 
sustância branca e com efeito de massa na região 
subcortical do lobo frontal esquerdo. A hipótese 
diagnóstica que pode ser afastada é: 
 
(A) metástase cerebral 
(B) infarto cerebral em fase aguda 
(C) toxoplasmose cerebral 
(D) astrocitoma de alto grau de malignidade 
 
5. A droga de escolha para a profilaxia do acidente 
vascular cerebral isquêmico em um paciente portador de 
fibrilação atrial crônica é: 
 
(A) ticlodipina 
(B) varfarina 
(C) clopidogrel 
(D) ácido acetil salicílico 
 
6. Mulher com 71 anos de idade apresenta cefaléia 
bitemporal pulsátil contínua, astenia, escotomas, 
dificuldade de mastigação, dor à palpação da região 
temporal e velocidade de hemossedimentação elevada. A 
conduta indicada para a abordagem inicial do quadro é: 
 
(A) solicitação de tomografia de crânio 
(B) prescrição de analgésicos para migrânea 
(C) solicitação de punção liquórica 
(D) prescrição de prednisona 
 
7. Considerando os principais aspectos diferencias entre 
síncope e epilepsia, analise as afirmativas a seguir: 
 
1. a síncope é uma perda súbita e fugaz da consciência 
acompanhada de perda do tônus muscular postural, seguida 
de recuperação espontânea 

2. os sintomas pós-críticos, como cefaléia, estado confusional 
e sonolência são comuns em crises epilépticas, podendo 
ocorrer em síncopes mais prolongadas 
3. o eletroencefalograma normal exclui  o diagnóstico de 
epilepsia  
4. as crises epiléticas atônicas assemelham-se às crises 
sincopais, havendo nelas palidez cutâneo-mucosa, usual nas 
síncopes 
 
Estão corretas: 
 
(A) 3 e  4 
(B) 1 e 2 
(C) 2 e 3 
(D) 1 e 4 
 
8. Certa manha, ao massagear o rosto com creme 
hidratante, um adolescente de 18 anos sentiu dor 
lancinante na hemiface direita. A princípio, ele não deu 
valor ao problema, mas mudou de opinião quando os 
episódios se tornaram freqüentes, às vezes 
desencadeados pelo simples fato de falar, mastigar ou 
bocejar. Seu médico diagnosticou nevralgia do trigêmeo 
e, em função da idade do paciente, logo aventou a 
possibilidade de ele ser portador de: 
 
(A) paralisia bulbar progressiva 
(B) schwanoma vestibular  
(C) meralgia parestésica  
(D) esclerose múltipa 
 
9. Um menino de 12 anos jogava futebol num campinho do 
bairro e recebeu varias boladas. Três dias depois, ao 
levantar da cama, caiu, pois estava sem força nas pernas. 
O menor foi levado ao PS, onde o médico prescreveu 
analgésico e recomendou repouso. No dia seguinte, 
apresentou também pouca força no braço esquerdo e foi 
hospitalizado. Em relação a esse caso assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) As deficiências motoras flácidas agudas (PFA) com 
suspeita de poliomielite, não se enquadram nas doenças de 
notificação compulsória 
(B) todo caso de PFA em menores de 15 anos, 
independentemente da hipótese diagnóstica,  deve ser 
notificado 
(C) deve-se coletar uma amostra de fezes de todo paciente 
com PFA, até 14 dias após o inicio dos sintomas, para 
pesquisa de vírus da poliomielite 
(D) é utilizado como indicador da Vigilância Epidemiológica a 
presença de um caso de PFA para cada 100.000 menores de 
15 anos 
 
10. Homem de 42 anos inicia dispnéia aos esforços e 
necessidade de inspirar profundamente em repouso 
devido à sensação de estar faltando ar. Paralelamente, 
nota dificuldade de deglutição, engasgando com 
facilidade e disartria discreta, além de câimbras no 
membro superior direito. O exame neurológico demonstra 
hiper-reflexia coracobraquial, bicipital e tricipital direitos, 
redução da força muscular à direita, e miofasciculações 
da face, braço direito e língua. De acordo com os critérios 
El Escorial da World Federation of Neurology, o paciente 
preenche requisitos para o diagnóstico de esclerose 
lateral amiotrófica: 
 
(A) definida  
(B) provável 
(C) possível 
(D) localizada 
 
11. Assinale a alternativa que apresenta 2 sinais cardinais 
de parkinsonismo: 
 
(A) instabilidade postural e hipertonia espástica 
(B) tremor postural e rigidez muscular 
(C) bradicinesia e distasia  



(D) rigidez muscular e bradicinesia 
 
12. A síndrome piramidal clássica caracteriza-se  por: 
 
(A) clono, automatismo e atrofia precoce 
(B) paralisia, hipertonia e sinal de babinski 
(C) paralisia, rigidez e reflexos pendulares 
(D) clono, paralisia e hipotonia 
 
13. Frente a um paciente com uma síndrome rígido-
hipocinética, o achado contra o diagnóstico de doença de 
Parkinson é: 
 
(A) sialorréia 
(B) sinal de babinski 
(C) hipotensão postural 
(D) desequilíbrio estático 
 
14. Mulher de 71 anos, sempre discreta e zelosa com a 
aparência, começou a negligenciar cuidados pessoais e a 
fazer comentários inconvenientes durante as partidas de 
pif-paf com as amigas, criando-lhes sérios embaraços. 
Segundo a neta, vinha tendo freqüentes lapsos de 
memória e estava em investigação para doença de 
Alzheimer. Um achado típico durante o curso evolutivo 
dessa demência primária, se expressa por: 
 
(A) atrofia hipocampal na ressonância nuclear magnética  
(B) redução do ácido homovanílico no líquor 
(C) hiperfluxo venoso no lobo temporal ao Doppler 
transcraniano  
(D) calcificação dos glânglios basais na radiografia simples de 
crânio 
 
15. Em um paciente com quadro demencial, as 
manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico de 
hidrocefalia normobárica são: 
 
(A) nistagmo e confusão mental 
(B) ataxia de marcha e incontinência urinaria  
(C) perda precoce de memória e anosognosia  
(D) rigidez parkinsoniana e alucinações visuais 
 
16. Homem de 65 anos queixa-se de perda de memória há 
alguns meses, esquecendo principalmente fatos recentes. 
Relata que associado houve aumento de apetite, com 
aumento de peso; não tem mais vontade de jogar cartas 
por dificuldade de concentração e por ficar irritados com 
os parceiros facilmente. Tem ficado a maior parte do 
tempo em casa, não dorme bem à noite e cochila algumas 
horas durante o dia. Antecedentes pessoais: hiperplasia 
prostática benigna e hipertensão. A medicação mais 
indicada é: 
 
(A) anticolinesterásicos 
(B) neurolépticos 
(C) antidepressivo tricíclico 
(D) inibidor seletivo de recaptação de serotonina 
 
17. No diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) pacientes com estado confusional agudo (delirium) têm 
uma evolução mais aguda, enquanto que na doença de 
Alzheimer a evolução é mais crônica 
(B) quando qualquer outra alteração neurológica 
(parkinsonismo, ataxia, plegias ou paresias, etc.) se 
manifestar precocemente ao início dos déficits cognitivos, 
deve-se suspeitar e pesquisar outras causas de demência 
(C) na investigação etiológica da síndrome demencial, as 
pesquisas dos antecedentes psiquiátricos é muito importante, 
pois sua presença pode dificultar ou impossibilitar o 
diagnóstico da doença de Alzheimer 
(D) a pesquisa de hormônios tireoidianos, déficit de vitamina 
B12 ou qualquer outra causa de uma demência reversível se 
faz desnecessária quando o quadro clínico é típico dessa 
doença 

 
18. No tratamento da doença de Alzheimer são utilizados 
fármacos classificados como anti-colinesterásicos, que 
bloqueiam a degradação da acetilcolina. A respeito do uso 
dessas substâncias, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) o tratamento deve ser iniciado em doses baixas, e seu 
aumento deve ser lento e gradual 
(B) o efeito desses agentes é dose-dependente. Por tanto 
sempre se deve tentar administrar a maior dose possível 
(C) são fármacos bem tolerados, e sua eficácia comprovada 
traz grandes benefícios ao paciente, facilitando seus cuidados 
(D) o anti-colinesterásicos estão indicados nas fases incial e 
moderada da doença de Alzheimer 
 
19. Em relação aos tumores intradurais é correto afirmar: 
 
(A) os tumores intramedulares, por serem geralmente 
benignos e de localização considerada de risco devem ser 
acompanhados clinicamente e por imagem 
(B) as lesões metastáticas são as mais comuns 
(C) o meningioma é um tumor típico da infância e 
adolescência na região torácica 
(D) os tumores intramedulares são potencialmente 
ressecáveis 
 
20. Alcoolista apresenta-se com queixa de anorexia, 
esquecimento, fraqueza generalizada e irritabilidade, dor 
abdominal ocasional, mal definida, acompanhada ou não 
de diarréia eventual, e vômitos pós-alimentares. Ao exame 
físico nota-se indivíduo de humor depressivo, língua 
edemaciada e estremamente avermelhada, e rash cutâneo 
em áreas de exposição solar, piguimentação e 
descamativo mais proeminente ao redor do pescoço, com 
certa dificuldade para efetuar cálculos complexos, 
memória recente preservada sem sinais de confabulação. 
O diagnóstico correto é: 
 
(A) giardíase 
(B) pelagra 
(C) saturnismo 
(D) neurossífilis  
 
21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da 
Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
 
Assinale a alternativa que indica o significado dessa 
afirmação: 
 
(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de 
doenças que acometem o homem 
(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida 
como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de 
iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor 
saúde 
(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, 
exceto os que tiverem plano de saúde 
(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar 
a organização das políticas publicas e os serviços de saúde e 
suas ações. 
 
22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção 
primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS: 
 
(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-
médicos juntos às comunidades 
(B) é a preocupação com o atendimento da demanda 
espontânea da comunidade 
(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo 
assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as 
necessidades da população 



(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres 
que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de 
saúde 
 
23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e 
nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são: 
 
(A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde não é a 
sua atribuição, pois é competência do setor técnico do SUS 
(B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo 
(C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo 
(D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde 
pertencentes ao SUS 
 
24.  O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos 
para as 3 esferas de governo (federal, estadual e 
municipal). Os princípios fundamentais do SUS são: 
 
(A) descentralização, universalidade, participação e 
hierarquização  
(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização 
(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização 
e participação popular 
(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade 
 
25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. 
CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais 
mudanças em seu contexto: 
 
(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo 
necessárias explicações minuciosas a este 
(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina 
paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por 
exemplo, a telemedicina 
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este 
for menor de idade 
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, 
deixando de ser um documento normativo 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
26.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às - a 
 
27. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento do 

mosquito mais eficaz da cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 
 
29. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é; 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração.  
 
30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais. 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para este variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
32. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 



33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
34. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
38. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
  
39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 

 
 

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 


