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1. Dentre as várias complicações neurológicas que uma paciente em 
uso prolongado de contraceptivos orais pode estar sujeita, 
assinale a incorreta. 
a) Acidente vascular cerebral. 
b) Pseudotumor cerebral. 
c) Síndrome miastênica. 
d) Enxaqueca. 

 

2. Em qual síndrome um pinealoma manifesta-se mais 
frequentemente?  
a) Weber. 
b) Claude. 
c) Parinaud. 
d) Benedikt. 

 

3. As patologias dadas a seguir, de lenta evolução, são consideradas 
como sendo produzidas por agentes virais. Assinale a incorreta.  
a) Leucoencefalopatia multifocal progressiva. 
b) Panencefalite esclerosante subaguda. 
c) Doença de Creutzfeldt-Jacob. 
d) Doença de Alzheimer. 

 

4. Qual lesão tem como consequencia a oftalmoplegia internuclear?  
a) Lesão no fascículo longitudinal medial. 
b) Lesão no núcleo de Edinger-Westphal. 
c) Lesão na área 17 do lobo occipital. 
d) Lesão na área 8 do lobo frontal. 

 

5. Meralgia parestética é uma secundária ao comprometimento de 
que nervo?  
a) Ciático-poplíteo externo. 
b) Cutâneo lateral da coxa. 
c) Auricular posterior. 
d) Obturador. 

 

6. Analise o caso abaixo e escolha o melhor exame complementar a 
ser realizado imediatamente para avaliar o trauma craniano deste 
paciente.  
“Criança é atropelada e levada imediatamente ao pronto-
socorro. Duas horas após o acidente está agitada e anisocórica 
com condições respiratórias e hemodinâmicas satisfatórias.”  
a) Exame do fundo de olho. 
b) Exame do líquido cefalorraquidiano. 
c) Ressonância magnética de cabeça. 
d) Tomografia computadorizada de crânio. 

 

7. Onde mais frequentemente ocorre a hemorragia cerebral 
hipertensiva?  
a) Putâmen. 
b) Hemisférios cerebelares. 
c) Substância branca central. 
d) Tálamo. 

 

8. Tumor cerebral mais comum nos imunossuprimidos, que se 
origina nas regiões periventriculares e responde clínica e 
radiologicamente ao corticóide. Trata-se de:  
a) Meningeoma. 
b) Linfoma de células B. 
c) Meduloblastoma. 
d) Ependimoma. 

 
 
 
 
 

9. Exame diagnóstico que melhor mostra o abscesso cerebral é:  
a) Cintilografia com neutrófilos marcados por gálio. 
b) Arteriografia. 
c) Ultra-sonografia. 
d) Tomografia computadorizada. 

 

10. O que sugere uma paralisia completa de III nervo craniano 
acompanhada de cefaleia?  
a) Toxoplasmose ocular. 
b) Aneurisma de artéria comunicante posterior. 
c) Neurossarcoidose. 
d) Neuropatia diabética. 

 

11. É uma causa de hidrocefalia de pressão intermitente. Trata-se de:  
a) Ectasia de basilar.  
b) Trombose lentículo-estriada. 
c) Aneurisma intacto de carótida interna. 
d) Angeíte isolada do sistema nervoso central. 

 

12. Em que região, no retinoblastoma trilateral, é encontrado o 3º 
tumor?  
a) Pineal. 
b) Hipotálamo. 
c) Quiasma óptico. 
d) Região supra-selar. 

 

13. Levaria a suspeita diagnóstica de angiopatia amilóide cerebral:  
a) Demência pré-senil, associada a episódios recorrentes de 

hemorragias intracerebrais lobares. 
b) A acentuada hiperproteinorraquia, habitualmente 

encontrada nos neurinomas espinhais. 
c) Ataques epiléticos com crises generalizadas. 
d) Hipertensão crônica associada à demência subcortical de 

rápida evolução. 
 

14. Qual é a causa mais frequente da claudicação intermitente 
neurogênica postural?  
a) Angioma medular. 
b) Coarctação da aorta. 
c) Estenose do canal lombar. 
d) Discopatia lombar mediana. 

 

15. O que sugere uma radiografia simples do crânio, revelando 
calcificação na região do “clivus”?  
a) Neurinoma do acústico. 
b) Espongioblastoma. 
c) Meningioma. 
d) Cordoma. 

 

16. O que pode significar a presença de convulsão em um paciente 
acometido de um acidente vascular cerebral?  
a) Lesão bulbar. 
b) Lesão da cápsula interna. 
c) Lesão cortical. 
d) Lesão medular. 

 

17. O que indica o espaço lúcido nos traumatismos crânio-
encefálicos?  
a) Hematoma extradural. 
b) Lesão hipotalâmica. 
c) Hemorragia subaracnóidea. 
d) Fratura da base do crânio. 
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18. Em que consiste a crise convulsiva de Bravais-Jackson?  
a) Crise acinética. 
b) Crise convulsiva localizada. 
c) Crise de ausência. 
d) Crise convulsiva generalizada. 

 

19. Em traumatizados de crânio, qual a finalidade da 
ecoencefalografia?  
a) Confirmar a suspeita clínica de hemorragia subaracnóidea. 
b) Substituir, na urgência, a eletroencefalografia. 
c) Diagnóstico de hematoma da fossa posterior. 
d) Determinação de eventuais desvios das estruturas cerebrais 

da linha média. 
 

20. O que causa frequentemente, a trombose dos vasos cerebrais?  
a) Lesões congênitas. 
b) Traumatismo. 
c) Arteriosclerose. 
d) Sífilis. 

 

21. Onde está localizada a lesão na paralisia cerebral?  
a) Nervos periféricos. 
b) Terminação nervosa do músculo. 
c) Neurônio motor inferior. 
d) Neurônio motor superior. 

 

22. Qual o achado clínico dominante em casos de encefalite?  
a) Sinais de irritação meningéa. 
b) Perturbação do nível de consciência. 
c) Descerebração. 
d) Convulsões. 

 

23. O meduloblastoma é um tumor comumente encontrado no: 
a) IV ventrículo. 
b) Tronco cerebral. 
c) Medula cervical. 
d) Vermis cerebelar. 

 

24. Qual a principal complicação neurológica causada pela varicela?  
a) Cerebelite. 
b) Convulsões. 
c) Hidrocefalia. 
d) Meningite. 

 

25. O que pode sugerir um quadro de dor de cabeça, vômitos e edema 
de papila?  
a) Hemorragia subaracnóide. 
b) Paralisia flácida. 
c) Tumor cerebral. 
d) Paralisia bulbar. 

 

26. O lobo cerebral com a mais baixa incidência de todos os tipos de 
tumor é o:  
a) Occipital. 
b) Temporal. 
c) Parietal. 
d) Frontal. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta com relação às indicações para 
tratamento cirúrgico da epilepsia.  
a) Evidência de tumor como fator desencadeante das crises. 
b) Concomitância de convulsões a grave retardo mental. 
c) Controle das crises com doses tóxicas dos anticonvulsivantes. 
d) Presença de cicatriz meningo-cortical. 

28. Qual é a causa mais frequente de hemorragia subaracnóidea na 
população geral?  
a) Doença de coagulação. 
b) Hemopatia. 
c) Angioma arteriovenoso. 
d) Traumatismo crânio-encefálico. 

 

29. Onde pode ser encontrado o nível aumentado de putrescina do 
liquor?  
a) Glioglastoma multiforme. 
b) Abscesso cerebral. 
c) Meduloblastoma. 
d) Meningeoma. 

 

30. Qual o tumor cerebral encontrado em associação com a esclerose 
tuberosa?  
a) Meningeoma. 
b) Tuberculoma. 
c) Epidermóide. 
d) Astrocitoma. 

 

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ao jornalista Otávio Cabral: 
 
(...)  
Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço 
prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa 
percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à 
população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um 
sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a 
Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro 
tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir 
que o SUS se preocupe com a qualidade. 
 
Sim, mas como melhorar o atendimento? 
Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos 
desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo 
financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um 
serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais 
dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. 
As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de 
indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem 
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai 
receber mais. 
 
(...) 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado. 
 

31. Na primeira pergunta, o Ministro: 
a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço 

prestado pelo governo. 
b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos 

brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a 
qualidade. 

c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros 
países, tratando da similaridade dos sistemas. 

d) Critica a visão do brasileiro. 
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32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao 

investimento em áreas da saúde que não são importantes. 
b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta 

deste ministério. 
c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o 

devido atendimento. 
d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a 

avaliação do usuário. 
 

33. Assinale a alternativa em que há separação silábica incorreta: 
a) Trans-a-tlân-ti-co. 
b) Boi-a-da. 
c) Tec-no-lo-gi-a. 
d) E-pis-co-pa-do. 

 

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a 
alternativa correta: 
No jantar reunindo os parlamentares, a ______ _______ agiu 
com tamanha perspicácia. 
a) Malicioza – condesa. 
b) Maliciosa – condessa. 
c) Malicioza – condessa. 
d) Maliciosa – condesa. 

 

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo: 
I. A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas 

calmos e fizemos caminhadas na mata. 
II. Elas próprias resolveram as equações matemáticas. 

III. Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e 
meio. 

IV. Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes 
possível. 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres. 
b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede 

municipal de ensino. 
c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira. 
d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas? 

 

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo: 
I. Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa. 

II. Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao 
perfume dela. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, 
as lacunas abaixo: 
Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras. 
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras. 
a) À – a. 
b) Na – à. 
c) Na – a. 
d) À – do que. 

 
 
 

39. Analise as sentenças abaixo: 
I. Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade. 

II. Quero-lhe muito bem! 
a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente. 
b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente. 
c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente. 
d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente. 

 

40. Há termo empregado incorretamente em: 
a) Por que você não para de falar nesse assunto? 
b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
c) Aonde você vai? 
d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau. 

 

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo: 
A sua aparição na festa de inauguração da revista era 
indubitável. 
a) Havia dúvidas se apareceria na festa. 
b) Foi indescritível a sua aparição na festa. 
c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa. 
d) Era evidente que compareceria à festa. 

 

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 
2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas 
entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de 
algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), 
respectivamente, nas afirmações abaixo e aponte a alternativa 
correta: 
(...) A Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e 
grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos. 
(...) A Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do 
terrorismo. 
(...) A Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e 
tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina. 
(...) A Arábia Saudita busca equilibrar seus preços 
internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media 
os conflitos entre os países árabes e os EUA. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, F, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V. 

 

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu 
precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta 
forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de 
reconstrução para os países europeus, conhecido como:  
a) COMECON.     
b) APEC.     
c) Plano Marshall.     
d) Tratado de Versalhes.     

 

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e 
a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 

 

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois 
quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, 
qual é esse número? 
a) 105. 
b) 60. 
c) 75. 
d) 90. 
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46. Comprei uma casa por R$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi 
por R$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro? 
a) 16%. 
b) 1,8%. 
c) 14%. 
d) 2,1%. 

 

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade 
mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 7. 
d) 8. 

 

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R$ 5.450,00 por 8 meses, 
sendo que rendeu R$ 654,00 de juros? 
a) 0,0018%. 
b) 0,025%. 
c) 0,12%. 
d) 1,5%. 
 

49. Um avô deixa em testamento R$ 100.000,00 que deve ser dividido 
em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. 
Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 
anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas? 
a) R$ 22.000,00. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 16.000,00. 
d) R$ 8.000,00. 

 

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 
dias, em quantos dias 10 pedreiros construíram um muro de 500 
m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no 
mesmo ritmo? 
a) 20. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      




