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Leia o texto para responder as questões referentes a ele. 
 

Escravos de latas e fios 
 
O homem sempre construiu máquinas e as máquinas acompanham as sociedades humanas desde a 

Antiguidade. Mas só há 200 anos elas tiveram um grande aperfeiçoamento, quando se investiu maciçamente na criação 
de motores a vapor, de máquinas elétricas e à explosão e depois de sistemas que sofisticaram esses equipamentos e 
foram tornando a sociedade cada vez mais cheia de utensílios e aparelhos. 

Máquinas de escrever, de gravar de sons, de gelar, de cozinhar, de costurar, de imprimir, de alterar o ambiente, 
de produzir energias, máquinas de todo tipo foram constituindo um mobiliário cotidiano e dando a impressão de que com 
elas se obteria cada vez mais conforto e bem-estar. 

Aí está o sonho do homem que viveu há mais de 200 anos: uma variedade de equipamentos mecânicos e 
elétricos à sua disposição, conduzindo a certo tipo de paraíso no qual não se precisaria fazer quase nada. Todos os 
trabalhos, pesados ou leves, grandes ou pequenos seriam, de uma forma ou de outra, realizados por equipamentos. Era 
um sonho não precisar de escravos ou pessoas para servir e estar tudo ao alcance da mão à medida que desse apenas 
um piparote. 

O mesmo princípio alimenta hoje a indústria da robótica na ilusão de criar máquinas ainda mais sofisticadas que 
o homem, inclusive na capacidade de pensar. Existe um grupo de pesquisadores norte-americanos que investe grandes 
somas de dinheiro em estudos para desenvolver sistemas eletrônicos tais que não só se equiparem mas ultrapassem o 
homem, atingindo uma perfeição que este nunca teve, a perfeição absoluta em termos de sistemas de inteligência. 

(...) As máquinas foram se tornando familiares ao homem e o homem foi delegando cada vez mais atribuições a 
elas, deixando, ele mesmo, de ter experiência, vivência e conhecimento das coisas que a máquina "faz" por ele. 

Em certo sentido, o aumento das máquinas significou também um empobrecimento do homem. Há certos ramos 
profissionais em que os especialistas possuem tantas máquinas à disposição que cada vez menos pesquisam, cada vez 
menos conhecem em profundidade os fatos de sua profissão, cada vez mais ignorantes são (...). 

Mas o que mais marca o período "tecnocêntrico" de nossa cultura é o aparecimento, junto com todos os 
sistemas técnicos, mecânicos, elétricos, de produção, trabalho e bem-estar, de um campo de utilização desses 
equipamentos que se tornou cada vez mais totalizador. É o uso da tecnologia de comunicação e informação. Elas vieram 
como uma espécie de contraponto a uma sociedade que se torna cada vez menos social, onde as pessoas cada vez 
menos se falam,     encontram-se, veem- se, tocam-se; em que as pessoas têm cada vez menos tempo para as outras, 
para os amigos; uma sociedade, portanto, de progressivo isolamento. 

A comunicação, como espaço de troca de sensações, vivências, informações com o outro, hoje é "realizada" por 
meios de aparelhos e máquinas eletrônicas. As tecnologias tentam artificialmente reagregar um mundo de contatos 
humanos que na prática já está totalmente rarefeito, pulverizado. 

(Ciro Marcondes Filho. Sociedade tecnológica. Adaptado) 
 
QUESTÃO Nº 01 
Após a leitura do texto acima, percebe-se, em seu título, 
A (   )  duas sugestões de significado, uma ligada a um antigo sonho do ser humano e  outra relacionada  à crítica 

desenvolvida ao longo do texto. 
B (   )  uma informação imprecisa, porém, importante para destacar a desvalorização do trabalhador na 

contemporaneidade em serviços braçais. 
C (   )  a ideia de que o homem sonha até os dias atuais ter escravos que possam realizar aquelas tarefas cotidianas 

cuja execução não é prazerosa. 
D (   )  o adiantamento de um dos argumentos importantes desenvolvidos ao longo do texto em torno das  condições 

sociais do homem de 200 anos atrás. 
 
QUESTÃO Nº 02 
O texto de Ciro Marcondes, como um todo, está voltado para a proposta de 
A (   )  analisar o avanço tecnológico pelo qual a sociedade passou desde a Revolução Industrial até a 

contemporaneidade, tendo em vista a execução de trabalhos braçais. 
B (   )  criticar as pesquisas que fazem o sujeito valorizar cada vez menos as relações interpessoais em virtude da 

busca de objetivos individuais. 
C (   )  avaliar as consequências das pesquisas em tecnologias robóticas e, sobretudo, comunicacionais, no 

comportamento e nas relações humanas. 
D (   )  alertar para a desvalorização do que há de mais importante na essência humana, isto é, a necessidade de 

efetivar conquistas por meio do próprio esforço. 
 
QUESTÃO Nº 03 
O papel que as tecnologias da comunicação atualmente têm assumido, segundo se infere do texto, é de 
A (   )  tornar as pessoas cada vez mais isoladas umas das outras. 
B (   )  amenizar o crescente distanciamento entre as pessoas. 
C (   )  criar mecanismos de democratização do saber 
D (   )  facilitar a execução de tarefas realizadas no cotidiano. 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - AGOSTO/2012 

CADERNO DE PROVA: MÉDICO NEUROLOGISTA – SUPERIOR                                                                                2 

QUESTÃO Nº 04 
Conforme a denominação dada à era contemporânea, no penúltimo parágrafo, seria a sua principal característica 
A (   )  a dependência da pesquisa, em detrimento dos afetos. 
B (   )  a obsolescência do humano em virtude da especialização. 
C (   )  a substituição de escravos antigos por máquinas. 
D (   )  a supremacia de uma espécie de tecnofilia. 
 
QUESTÃO Nº 05 

Eu tenho um filho de 1 ano e meio. Quando ele nasceu, minha mulher e eu ficamos acessando todo tipo de 
site médico associado a hospitais respeitados; queríamos nos tranquilizar sobre cada novidade. Esse tipo de recurso 
traz muito alívio. Mas a internet não dá refresco neste país, envia informação sem parar, 24 horas por dia. As histórias 
importantes são relativizadas, tudo se confunde. Eu não preciso saber que alguém levou um tiro num estacionamento 
no Arizona, mas eles vão me empurrar essa história e os psicólogos que aparecem e os comentários dos sociólogos 
e das testemunhas do crime – a coisa parece interminável, até o momento em que salta para o próximo assunto – 
alguém fabricou uma camiseta, no Texas, que virou um sucesso no mundo todo! E não acaba nunca. É a praga da 
popularidade. A internet substituiu a cultura popular pela cultura da popularidade. O principal critério de sucesso na 
internet é a popularidade. A cultura popular costumava atrair as pessoas para o que elas gostavam. A internet atrai as 
pessoas para o que os outros gostam. [...] É patético. E o que acontece com a reportagem sobre uma mulher negra 
idosa em Chicago, despejada no meio da noite? É claro que não vai ser popular nem sexy. Você vai ter que ler sobre 
a Britney Spears ou a Paris Hilton, e esse critério é devastador.  

SIEGEL, Lee. Trecho de entrevista. Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008. (Adaptado) 

Numa leitura extensiva do texto, tendo como referência a frase abaixo, é CORRETO afirmar que: 
“ a internet substituiu a cultura popular pela cultura da popularidade”. 
A (   )  Trata-se de um mero jogo de palavras, sugerindo a substituição do saber clássico pelo que está na moda ou que 

é mais acessado. 
B (   )  A divulgação ampla de informações, quer sejam coletivas ou pessoais, rompe os limites da privacidade e da 

individualidade. 
C (   )  A noção de coletividade está sendo substituída pela ideia de um coletivo que acompanha informações nem 

sempre publicáveis. 
D (   )  A internet é usada para autopromoção, para compartilhar informações fúteis e fatos sem valor histórico 

comprovado. 
 
QUESTÃO Nº 06 

I. Seguirão.................. as anotações ao e-mail que lhe enviarei na próxima semana. 
II. ..................  almoço e sobremesas serão servidos após a reunião. 
III. Para a efetivação da inscrição, é ..................  ficha de cadastro preenchida. 

Preenche CORRETAMENTE as lacunas acima, conforme as regras de concordância nominal a opção: 
A (   )  anexo – saborosos – necessária  
B (   )  anexas – saboroso – necessário  
C (   )  anexos – saboroso – necessário  
D (   )  em anexo – saborosos – necessária  
 
QUESTÃO Nº 07 
Nas novas redações dadas aos trechos a seguir, obedeceu-se às recomendações prescritas pela língua culta quanto à 
concordância verbal, EXCETO em: 
A (   )  É uma realidade que julguei inaceitável a da miserabilidade no Brasil. 

Fui eu quem julgou inaceitável a realidade da miserabilidade no Brasil. 
 

B (   )  Admiraste aquele ato de coragem do pedinte? 
Quantos de nós teriam admirado aquele ato de coragem do pedinte? 
 

C (   )  Aquele pedinte faz parte de um exército de infelizes. 
Aquele é um dos pedintes que fazem parte de um exército de infelizes. 
 

D (   )  Os marginalizados existem desde que nós vivemos em sociedade. 
Devem haver os marginalizados desde que nós vivemos em sociedade 

 
QUESTÃO Nº 08 
A regência está CORRETA em: 
A (   )  O juiz, então, procedeu a leitura da sentença, apesar do tumulto instalado logo após à entrada do réu no recinto. 
B (   )  Escreveu um breve relato aos seus compatriotas, chamando-lhes incompetentes e requisitando seus serviços 

mesmo assim. 
C (   )  Apesar dos pontos negativos, a internet e o mundo virtual, de um modo geral, são coisas que não podemos 

prescindir no mundo atual. 
D (   )  Em redações técnicas, deve-se obedecer a critérios rígidos, sobretudo se se aspira um emprego muito 

disputado. 
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QUESTÃO Nº 09 
A proposição que se substituiu INCORRETAMENTE a expressão destacada pelo pronome oblíquo átono é: 
A (   )  Entregaram o convite para o debate ao candidato.  Entregaram-no o convite para o debate. 
B (   )  Dirão ao pai o que ouviram durante a aula.  Dir-lhe-ão o que ouviram durante a aula. 
C (   )  Esta é a versão que contei ao meu irmão. Esta é a versão que contei a ele. 
D (   )  Quem houver terminado a pesquisa poderá entrar de férias.  Quem a houver terminado poderá entrar de 

férias. 
 
QUESTÃO Nº 10 
A oração em destaque NÃO se encontra corretamente analisada em: 
A (   )  “O homem sempre construiu máquinas e as máquinas o acompanham desde a Antiguidade.” (coordenada) 
B (   )   Para reverter o quadro apresentado pelo autor, o humano precisa resgatar o seu valor intrínseco e, assim, 

refazer sua história. (adjetiva) 
C (   )  O homem do século XVIII esperava não precisar de escravos para lhe servir e ter tudo ao alcance da mão à 

medida que desse apenas um piparote. (adverbial) 
D (   )  Há certos ramos profissionais em que os especialistas possuem tantas máquinas para seu auxílio que cada vez 

menos pesquisam, cada vez menos conhecem”. (principal) 
 
QUESTÃO Nº 11 
Antes da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal, de 1988, e da Lei nº 8080, de 
1990, o Sistema de Saúde Pública no Brasil tinha as seguintes características, EXCETO 
A (   )  excludente, pois parte importante da população não tinha direito à assistência. 
B (   )  essencialmente voltado para a assistência médica curativa. 
C (   )  descentralizado e com grande poder de gestão local. 
D (   )  baseado em rede terceirizada e pagamento por produção. 
 
QUESTÃO Nº 12 
A Constituição Federal, de 1988, estabelece que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle”. Essa determinação refere-se 
A (   )  apenas aos serviços de saúde próprios do Poder Público, excluindo-se os serviços de saúde complementar e 

suplementar. 
B (   )  apenas aos serviços de saúde próprios do Poder Público e de saúde complementar, excluindo-se aqueles de 

saúde suplementar, pois são de interesse exclusivamente privado. 
C (   )  apenas aos serviços de saúde próprios do Poder Público e de saúde suplementar, excluindo-se aqueles de 

saúde complementar, pois são de interesse exclusivamente privado. 
D (   )  a todos os serviços de saúde prestados no território nacional independente de propriedade, forma jurídica ou 

institucional. 
 
QUESTÃO Nº 13 
Ainda de acordo com a Constituição Federal, de 1988, o SUS deve ser financiado com recursos oriundos do orçamento 
A (   )  da União preferencialmente e complementarmente dos Estados e Municípios. 
B (   )  da União, dos Estados e Municípios sem distinção. 
C (   )  da União, dos Estados e Municípios na proporção de 10%, 12% e 15%, respectivamente. 
D (   )  das Empresas Privadas através de incentivos públicos e isenções fiscais. 
 
QUESTÃO Nº 14 
A Lei nº 8080, de 1990, estabelece que o Estado deve prover as condições indispensáveis para o pleno exercício ao 
direito à saúde para todos.  Esse dever do Estado consiste na 
I. formulação de políticas econômicas e sociais para a redução dos riscos de doenças e outros agravos. 
II. garantia de acesso igualitário e universal a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
III. garantia de acesso equitativo e universal a serviços de prevenção, tratamento e reabilitação da saúde ficando as 

ações de promoção da saúde sob a responsabilidade dos indivíduos e das empresas. 
IV. garantia de acesso a serviços de promoção e prevenção da saúde, ficando as empresas e os indivíduos 

responsabilizados pelo provimento dos serviços de tratamento e reabilitação, através do sistema de saúde 
suplementar. 

 

Estão CORRETAS apenas: 
A (   )  I e II 
B (   )  III e IV 
C (   )  I, II e III 
D (   )  II e III 
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QUESTÃO Nº 15 
Ainda de acordo com a Lei nº 8080, de 1990, incluem-se no campo de atribuições do SUS as ações de, EXCETO 
A (   )  vigilância sanitária. 
B (   )  vigilância epidemiológica. 
C (   )  saúde do trabalhador. 
D (   )  assistência terapêutica integral, excluindo-se a farmacêutica.  
 
QUESTÃO Nº 16 
Marque V (verdadeira) ou F (falsa) em alguma das atribuições das instâncias de participação da comunidade no SUS: 
(   ) formular a política de saúde. 
(   ) avaliar a situação de saúde. 
(   ) formular estratégias para a execução da política de saúde. 
(   ) fiscalizar a execução da política de saúde. 
 

A sequência CORRETA é: 
A (   )  V, V, V, V 
B (   )  V, F, V, F 
C (   )  V, F, F, F 
D (   )  F, F, V, V 
 
QUESTÃO Nº 17 
São fases da história natural das doenças, EXCETO: 
A (   )  inicial ou de susceptibilidade. 
B (   )  patológica pré-clínica. 
C (   )  clínica. 
D (   )  óbito. 
 
QUESTÃO Nº 18 

O conceito de plausibilidade biológica é de grande importância na identificação de fatores de risco envolvidos na 
causalidade de uma doença ou agravo à saúde. 

Define CORRETAMENTE esse conceito a seguinte proposição: 
A (   )  Os achados devem ser coerentes com as tendências temporais, padrões geográficos, distribuição por sexo e 

outras características epidemiológicas. 
B (   )  O observado é análogo ao que se sabe sobre outra doença ou exposição. 
C (   )  A associação é consistente com outros conhecimentos sobre o processo fisiopatológico considerado. 
D (   )  O aumento da exposição causa um aumento do efeito. Sendo positiva essa relação, há mais um indício do fator 

causal. 
 
QUESTÃO Nº 19 
Em uma população de 20 mil pessoas ocorreram no ano de 2011, 100 casos novos da patologia A. Considerando-se 
que, nesta mesma população, no primeiro dia de 2011 havia 1000 portadores desta patologia e que 10 deles faleceram e 
outros 190 se curaram até o fim do ano, as taxas de prevalência e de incidência da patologia A na população referida no 
ano de 2011 foram respectivamente 
A (   )  450/1000 e 50/1000. 
B (   )  50/10000 e 450/10000. 
C (   )  450/10000 e 50/10000. 
D (   )  100/10000 e 500/10000. 
 
QUESTÃO Nº 20 

Um dos instrumentos de gestão mais importantes introduzidos pelo Pacto pela Saúde é o Termo de Compromisso de 
Gestão Municipal. 

Caracteriza CORRETAMENTE este instrumento a seguinte proposição: 
A (   )  Formaliza o Pacto pela Saúde nas suas dimensões pela Vida e de Gestão, contendo os objetivos e metas, as 

atribuições e responsabilidades sanitárias do gestor municipal e os indicadores de monitoramento e avaliação 
destes Pactos. 

B (   )  Através dele o Ministério da Saúde estabelece os compromissos de gestão e os indicadores do Pacto pela Vida 
para os municípios em gestão parcial do SUS. 

C (   )  Formaliza o Pacto pela Saúde nas suas dimensões pela Vida e de Gestão, definindo os valores a serem 
transferidos pelo Governo Federal para os municípios com base nos serviços instalados no seu território. 

D (   )  Formaliza o Pacto pela Saúde nas suas dimensões pela Vida e de Gestão, definindo os valores a serem 
transferidos pelo Governo Estadual para os municípios com base nas suas metas epidemiológicas. 
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QUESTÃO Nº 21 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, as equipes de Saúde da Família devem ter o número suficiente 
de Agentes Comunitários de Saúde para cobertura de 100% da população vinculada, dentro dos seguintes limites: 
A (   )  máximo de 250 pessoas por agente e máximo de 6 agentes por equipe. 
B (   )  máximo de 750 pessoas por agente e máximo de 12 agentes por equipe. 
C (   )  máximo de 150 pessoas por agente e máximo de 10 agentes por equipe. 
D (   )  máximo de 500 pessoas por agente e máximo de 8 agentes por equipe. 
 
QUESTÃO Nº 22 
Ainda de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a carga horária mínima de um médico em uma equipe de 
Saúde da Família é: 
A (   )  12 h. 
B (   )  20 h. 
C (   )  30 h. 
D (   )  40 h. 
 
QUESTÃO Nº 23 
Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização no SUS são, EXCETO: 
A (   )  Plano Diretor de Regionalização – PDR.  
B (   )  Plano Diretor de Investimento – PDI. 
C (   )  Plano e Ações e Metas em Saúde – PAMS. 
D (   )  Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI. 
 
QUESTÃO Nº 24 
Marque V (verdadeira) ou F (falsa) nas proposições abaixo, designando formas possíveis de regiões de saúde no âmbito do SUS 
(   ) intraestaduais, compostas por mais de um município, dentro de um mesmo estado. 
(   ) Intramunicipais, organizadas dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e densidade 

populacional. 
(   ) Interestaduais, conformadas a partir de municípios limítrofes em diferentes estados. 
(   ) Fronteiriças, conformadas a partir de municípios limítrofes com países vizinhos. 
 

A sequência CORRETA é: 
A (   )  V, V, V, F 
B (   )  V, F, F, F 
C (   )  V, F, V, F 
D (   )  V, V, V, V 
 
QUESTÃO Nº 25 
São princípios para o financiamento do SUS, EXCETO: 
A (   )  Responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios. 
B (   )  Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de 

alocação de recursos, considerando também as dimensões étnico-racial e social. 
C (   )  Repasse direto dos recursos do nível Federal ou do Estadual para os prestadores de serviço de saúde, definido 

como modalidade preferencial de transferência de recursos no SUS. 
D (   )  Financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e transferidos em blocos de recursos. 
 
QUESTÃO Nº 26 

Mulher de 23 anos de idade é avaliada, por um cirurgião geral no pronto-socorro devido a quadro caracterizado por 
vômitos, dor abdominal e diarreia. Tendo atribuído os sintomas a uma gastroenterite, prescreveu hidratação venosa e 
uma ampola (10 mg) de metoclopramida pela via intravenosa. Aproximadamente trinta minutos após a administração 
do referido anti-emético, a paciente apresentava quadro disfórico, caracterizado por inquietação e desejo de 
permanecer em constante movimento, não conseguindo permanecer sentada ou em pé, parada. Por esse motivo, foi 
solicitada uma avaliação neurológica. 
O exame neurológico não revela outras anormalidades além da descrita, e os dados vitais da paciente são os 
seguintes: FC= 90 bpm; FR= 18 irpm; PA = 130 x 80 mmHg; temperatura axilar = 38

o
 C. A glicemia capilar da 

paciente é igual a 125 mg/dl. 

Diante da situação clínica apresentada, o diagnóstico MAIS PROVÁVEL é: 
A (   ) Acatisia. 
B (   ) Processo infeccioso do SNC. 
C (   ) Síndrome neuroléptica maligna. 
D (   ) Transtorno conversivo. 
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QUESTÃO Nº 27 

Mulher de 58 anos de idade relata tremor de repouso na mão direita e sensação de hipoatividade generalizada. Para 
explicar esse último sintoma, a paciente relata que tem demorado aproximadamente 15 minutos para se vestir 
durante a manhã. Você suspeita de doença de Parkinson idiopática.  

 

Se o seu diagnóstico estiver correto, a combinação de sinais físicos, MAIS PROVÁVEL de ser revelada pelo exame 
físico é tremor de repouso 
A (   ) simétrico, rigidez assimétrica e comprometimento dos reflexos posturais. 
B (   ) assimétrico, rigidez assimétrica e comprometimento dos reflexos posturais. 
C (   ) assimétrico, rigidez simétrica e comprometimento dos reflexos posturais. 
D (   ) simétrico, rigidez simétrica e comprometimento dos reflexos posturais. 
 
QUESTÃO Nº 28 

Durante um plantão noturno, você é chamado(a) no CTI para avaliar a tomografia computadorizada de um homem de 
43 anos de idade, submetido à craniotomia para drenagem de volumoso hematoma extradural há quatro dias. De 
acordo com as anotações no prontuário, o paciente foi vítima de acidente motociclístico, admitido em Glasgow 5, com 
midríase fixa à esquerda e hemiplegia à direita, tendo sido intubado e levado ao setor de Radiologia, onde TC do 
encéfalo revelou volumoso hematoma extradural frontotemporoparietal à esquerda (imagens a seguir), motivo pelo 
qual foi submetido à craniotomia. Atualmente, o paciente ainda está intubado, já com reversão da midrísae inicial e, 
de acordo com o prontuário, encontra-se afebril e hemodinamicamente estável. 
 
 

 
                                                           TC sem contraste, pré-operatório 
 
 

 
                                                          TC sem contraste, pós-operatório 

 

Diante da situação clínica apresentada, o diagnóstico é: 
A (   ) Abscesso cerebral pós-operatório. 
B (   ) Infarto no território da artéria cerebral posterior esquerda, por compressão do referido vaso pela herniação uncal. 
C (   ) Contusão cerebral. 
D (   ) Hematoma subdural crônico. 
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QUESTÃO Nº 29 

Homem de 52 anos de idade, com sorologia positiva para o HIV, desenvolve dor radicular aguda em ambos os 

membros inferiores, associada à fraqueza e arreflexia nos membros inferiores e distensão vesical.  

Diante da situação clínica apresentada, o agente infeccioso MAIS PROVÁVEL de ser o responsável pelos sinais e 

sintomas deste paciente é: 

A (   ) Cryptococcus gatti 

B (   ) Citomegalovírus 

C (   ) Toxoplasma gondii 

D (   ) Cryptococcus neoformans 

 

QUESTÃO Nº 30 

A modalidade de exame neurorradiológico MAIS SENSÍVEL para identificar os infartos encefálicos agudos é: 

A (   ) Ressonância por difusão. 

B (   ) Ressonância em T2. 

C (   ) Angiotomografia. 

D (   ) Tomografia computadorizada. 

 

QUESTÃO Nº 31 

Homem de 72 anos de idade, tabagista e hipertenso crônico, é levado por seu filho ao pronto socorro devido a quadro 

ictal caracterizado por fraqueza do lado direito do corpo. Não há história de febre ou trauma, e a glicemia capilar é 

igual a 112 mg/dl. O exame neurológico revela hemiparesia faciobraquiocrural proporcionada, hipotonia e arreflexia à 

direita; o restante do exame neurológico é normal. Você suspeita de infarto motor puro. 

Se a hipótese diagnóstica estiver correta, os exames neurorradiológicos mostrarão lesão isquêmica na seguinte 

estrutura neurológica: 

A (   ) córtex frontal à esquerda. 

B (   ) tegmento da ponte à esquerda. 

C (   ) perna posterior da cápsula interna esquerda. 

D (   ) tálamo esquerdo. 

 

QUESTÃO Nº 32 

Homem de 58 anos de idade, tabagista e hipertenso crônico, é levado por familiares ao pronto socorro devido a 

dificuldade para executar as atividades cotidianas, quadro este iniciado subitamente há três dias. O próprio paciente 

admite dificuldade para trocar de roupa e preparar o seu café da manhã, embora ressalte que se sente saudável. O 

exame físico revela fala fluente e preservação da capacidade de nomear objetos e repetir frases curtas. No entanto, 

nota-se que há incapacidade para imitar, através da mímica, algumas atividades descritas por você, apesar do 

paciente não demonstrar qualquer dificuldade para compreender o que lhe é solicitado. 

Diante da situação clínica apresentada, o diagnóstico sindrômico e anatômico MAIS PROVÁVEL é, 

A (   ) apraxia por lesão do lobo parietal direito. 

B (   ) apraxia por lesão do lobo frontal direito. 

C (   ) apraxia por lesão do lobo frontal ou do lobo parietal à esquerda. 

D (   ) afasia de Wernicke por lesão do giro temporal superior esquerdo. 
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QUESTÃO Nº 33 

Homem de 37 anos de idade, tabagista, apresenta cefaleia holocraniana intensa e súbita durante jogo de futebol. Por 
esse motivo, é imediatamente levado pelos colegas ao pronto socorro, onde, ao examiná-lo, você observa que o 
paciente está acordado, queixando-se de forte cefaleia e náuseas e que não apresenta alterações no exame 
neurológico.  Por suspeitar de hemorragia subaracnoidea espontânea, foi solicitada uma tomografia computadorizada 
(TC) do encéfalo, que confirma a suspeita clínica (imagens mostradas a seguir). 
 

  
                                          TC sem contraste                                   TC com contraste endovenoso 

 
                                                                        TC com contraste endovenoso 

Diante do padrão da hemorragia identificado pela TC, a localização MAIS PROVÁVEL do aneurisma é: 
A (   ) Artéria comunicante anterior. 
B (   ) Segmento oftálmico da artéria carótida interna esquerda. 
C (   ) Segmento comunicante posterior da artéria carótida interna esquerda. 
D (   ) Artéria basilar.  
 
QUESTÃO Nº 34 

Mulher de 33 anos de idade, tabagista, é admitida no pronto socorro devido à cefaleia intensa e de instalação 
abrupta, tendo sido estabelecido o diagnóstico de hemorragia subaracnoidea espontânea (sangue na fissura de 
Sylvius direita). A paciente está acordada, orientada e eufásica, e não apresenta alterações dos nervos cranianos. 
Não há déficits sensitivos ou motores nos membros, e você identifica discreta rigidez nucal.  

Diante do caso clínico apresentado, a conduta mais apropriada para a prevenção do vasoespasmo é: 
A (   ) Estatina pela via oral. 
B (   ) Infusão de cristaloides para evitar desidratação/hipovolemia. 
C (   ) Terapia hiperdinâmica (terapia dos “3Hs”). 
D (   ) Nimodipina pela via oral. 
 
QUESTÃO Nº 35 
O padrão de fraqueza muscular típico na miastenia grave é fraqueza muscular 
A (   ) proximal, sem envolvimento ocular ou bulbar. 
B (   ) proximal relacionada ao esforço; raramente, envolvimento ocular e bulbar. 
C (   ) proximal relacionada ao esforço; envolvimento ocular e bulbar proeminente. 
D (   ) e rigidez distais; envolvimento ocular e bulbar proeminente. 
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QUESTÃO Nº 36 

Mulher de 36 anos de idade, com hipertensão arterial discreta, relata sensação de queimação e perda sensitiva de 
média intensidade na região anterolateral da coxa esquerda. Não há outras alterações ao exame físico, exceto por 
dor à palpação do ligamento inguinal ipsilateral. A paciente nega febre ou trauma. 

Diante da situação clínica apresentada, o diagnóstico MAIS PROVÁVEL é 
A (   ) abscesso do músculo psoas esquerdo. 
B (   ) isquemia no território da artéria cerebral anterior direita. 
C (   ) neuropatia femoral compressiva à esquerda. 
D (   ) meralgia parestésica à esquerda. 
 
QUESTÃO Nº 37 

Jovem de 24 anos de idade, epiléptica desde os 8 anos (crises generalizadas tônico-clônicas), na 12ª semana de 
gestação, é encaminhada pelo obstetra que a assiste por fazer uso de ácido valpróico (1.000 mg/dia). A epilepsia da 
paciente está controlada (última crise há 4 anos), e a paciente nega sintomas de intolerância ou intoxicação 
relacionados ao uso da referida droga anti-epiléptica. No passado, as suas crises foram refratárias à carbamazepina e 
ao fenobarbital.  

Diante da situação clínica apresentada, a conduta MAIS ADEQUADA, de acordo com o entendimento atual sobre o tema é 
A (   ) prescrever ácido fólico e manter o ácido valpróico. 
B (   ) prescrever ácido fólico e substituir o ácido valpróico pela carbamazepina. 
C (   ) substituir o ácido valpróico pela fenitoína.  
D (   ) prescrever ácido fólico e substituir o ácido valpróico pela fenitoína. 
 
QUESTÃO Nº 38 
O fenômeno de Uthoff pode ocorrer na: 
A (   ) Esclerose múltipla. 
B (   ) Miastenia grave. 
C (   ) Doença de Parkinson. 
D (   ) Coreia de Sydenham 
 
QUESTÃO Nº 39 

Homem de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com relato de cefaleia holocraniana acentuada, iniciada dois 
dias antes; o paciente nega febre. O exame neurológico não revela anormalidades, e a tomografia computadorizada 
do encéfalo foi normal. Em seguida, você realiza punção lombar propedêutica, tendo sido observada pressão de 
abertura = 14 cmH2O. A análise do liquor revelou: 160 hemácias, xantocromia, proteínas = 55 (discretamente 
aumentada), 15 células nucleadas (sendo 90% linfócitos) e glicose normal. 

Em relação à situação clínica apresentada, é CORRETO afirmar que 
A (   ) a xantocromia pode ter sido causada por trauma produzido pela punção. 
B (   ) a pleocitose linfocítica indica a presença de processo infeccioso ativo. 
C (   ) meningite viral é pouco provável, devido à normalidade da glicorraquia. 
D (   ) a pleocitose linfocítica foi, provavelmente, causada pela reação à presença de sangue no liquor por hemorragia 

subaracnoidea. 
 
QUESTÃO Nº 40 
De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM n

o 
1931/2009), é CORRETO afirmar que: 

A (   ) Somente as resoluções do Conselho Federal de Medicina são de cumprimento obrigatório pelos médicos 
brasileiros; as resoluções dos Conselhos Regionais de Medicina têm função apenas orientadora, não sendo 
obrigatórias. 

B (   ) Somente as resoluções dos Conselhos Regionais de Medicina são de cumprimento obrigatório pelos médicos 
brasileiros; as resoluções do Conselho Federal de Medicina têm função apenas orientadora, não sendo 
obrigatórias. 

C (   ) Um médico registrado em Minas Gerais deve cumprir as resoluções não só do Conselho Federal de Medicina, 
como também de todos os Conselhos Regionais do país. 

D (   ) Um médico registrado em Goiás deve cumprir somente as resoluções do Conselho Federal de Medicina e do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

 




