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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

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

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Todos os sinais e sintomas abaixo são comuns na 
síndrome de hipertensão intracraniana, EXCETO:  

A) paresia do sexto nervo. 
B) paralisia do músculo reto medial. 
C) miose. 
D) cefaleia e vômitos em jato. 
E) midríase. 

17. Um paciente hipertenso e diabético, relata episódios 
de diplopia e desequilíbrio que perduraram menos de 
30 minutos e cujo exame neurológico não flagra déficit. 
Quanto ao diagnóstico mais provável, a alternativa 
correta é: 

A) crise epiléptica. 
B) miastenia gravis. 
C) certamente a ressonância de encéfalo 

demonstrará isquemia em giro do cíngulo 
D) uma estenose de carótida de mais de 70% 

flagrada no Doppler carotídeo não explica o 
sintoma relatado, pois se trata de ataque 
isquêmico transitório de território vertebro-basilar. 

E) paralisia do nervo troclear.  

18. Paciente chega à emergência com o seguinte quadro 
clínico de instalação ictal: hemihipoestesia na face, 
ataxia à direita, nistagmo e havia alteração da 
sensibilidade superficial no hemicorpo à esquerda. 
Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Isquemia da porção dorsolateral do bulbo. 
B) Isquemia em território da artéria cerebelosa 

superior. 
C) Síndrome de weber. 
D) A suboclusão de carótida esquerda pode trazer 

sintomatologia semelhante. 
E) O uso de AAS como profilático é contraindicado. 

19. No pós-operatório de trauma abdominal fechado, 
paciente apresentou fraqueza nos membros inferiores 
com nível de diminuição de sensibilidade superficial 
em rebordo costal, preservando a noção de posição e 
a sensibilidade vibratória inclusive quando testada nas 
apófises espinhosas. Dentre os diagnósticos listados 
abaixo, qual o mais provável? 

A) Síndrome de Brown-Séquard. 
B) Hemissecção medular. 
C) Mielite transversa. 
D) Síndrome da artéria espinhal anterior. 
E) Mielinólise pontinha. 

 
 
 
 
 

20. Todas as características abaixo são típicas do líquor na 
meningite bacteriana aguda, EXCETO: 

A) elevado número de células. 

B) proteínas abaixo de 50mg/dL. 

C) proteínas acima de 200mg/dL. 

D) glicorraquia menor que 40mg/dL. 

E) dosagem de lactato elevada. 

21. Quanto à encefalite herpética, é correto afirmar que:  

A) é imprescindível a presença do herpes labial para o 
diagnóstico 

B) a sorologia no líquor é sempre negativa, pois se 
trata de primo-infecção. 

C) o quadro infeccioso sistêmico exuberante com febre 
elevada, mialgia, adenomegalia e artralgia são muito 
típicos dessa neuro infecção. 

D) o aciclovir só deve ser iniciado após confirmação 
diagnóstica com Ressonância e PCR uma vez que 
os efeitos colaterais da droga são mais deletérios 
que a própria infecção. 

E) a ressonância auxilia no diagnóstico quando se 
flagra hiperintensidade de sinal (nas sequências 
ponderadas em T 2) em regiões temporais e 
frontais, bilateralmente e de forma assimétrica. 

22. A epilepsia é o principal sintoma da neurocisticercose na 
forma intraparenquimatosa. Quanto ao seu manejo, é 
correto afirmar que: 

A) se for flagrado um cisticerco viável na tomografia de 
encéfalo com contraste não se deve prescrever 
drogas antiepilépticas mesmo que o paciente tenha 
tido crises epilépticas. 

B) não se deve prescrever droga antiepiléptica 
naqueles pacientes que não apresentaram crises 
epilépticas, mesmo que se flagrem várias lesões 
calcificadas na tomografia de encéfalo. 

C) o tratamento com albendazol geralmente cura a 
epilepsia sintomática em qualquer fase da 
cisticercose cerebral. 

D) a prescrição do praziquantel está indicada naqueles 

pacientes com mais de 200 cistos viáveis na 
tomografia de encéfalo. 

E) a prescrição do albendazol está indicado na forma 
calcificada da neurocisticercose. 

23. Quanto à tuberculose do Sistema Nervoso Central, 
assinale a alternativa correta. 

A) O bacilo raramente (de 10 a 20%) é flagrado no LCR 
pela coloração de Ziehl Neelsen. 

B) A coloração de nanquim (tinta da índia) tem grande 
chance de confirmar o diagnóstico de meningite 
tuberculosa, quando examinamos o líquor após 
centrifugação. 

C) O mal de Pott frequentemente acomete as vértebras 
sacrais 

D) O que diferencia a meningite tuberculosa da 
bacteriana é que na primeira geralmente a pressão 
liquórica é baixa. 

E) O esquema terapêutico recomendado pelo 
Ministério da Saúde prevê associar corticosteroides 
pelos nove meses do uso dos tuberculostáticos.  
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24. Quanto ao manejo dos pacientes com acidente 
vascular cerebral (AVC) isquêmico, assinale a 
alternativa correta. 

A) Nas primeiras 24 horas do AVC, o alvo para o 
controle da hipertensão é manter a pressão 
sistólica até no máximo 130mmHg. 

B) O ácido acetilsalicílico deve ser iniciado nas 
primeiras 48hs. 

C) A transformação hemorrágica petequial 
geralmente cursa com sintomas clínicos 
exuberantes de hipertensão intracraniana. 

D) Nos casos onde se diagnóstica oclusão completa 
de carótida comum do lado isquemiado, deve-se 
programar nos primeiros quinze dias após o AVC, 
a revascularização por endarterectomia. 

E) A glicemia elevada é sinal de bom prognóstico, 
pois reflete uma resposta anti-inflamatória 
sistêmica com liberação de cortisol endógeno. 

25. Quanto à síndrome de Guillain-Barré, é correto afirmar 
que: 

A) geralmente os sintomas disestésicos se iniciam 
na região perioral. 

B) é comum flagrarmos mais de dez células 
linfomononucleares no estudo liquórico de um 
paciente com suspeita desta síndrome.  

C) progressão dos sintomas por mais de oito 
semanas sugere o diagnóstico de 
polirradiculoneurite  inflamatória crônica (PIDC). 

D) os reflexos tendinosos geralmente ficam abolidos 
e o sinal de Babinski ocorre em 65% dos casos. 

E) a fisioterapia motora não auxilia na recuperação 
motora em longo prazo, pois o problema é nas 
raízes nervosas e não nos músculos. 

26. Mulher de 40 anos, uma semana após acidente 
automobilístico, apresentou cervicalgia à direita e 
amaurose fugaz à direita. O exame neurológico revela 
hemiparesia grau IV à esquerda de predomínio fácio-
braquial e hipoestesia do mesmo lado. Qual o 
diagnóstico mais provável? 

A) Compressão medular à esquerda. 
B) Hematoma subdural.  
C) Descolamento de retina à direita e dissecção de 

artéria vertebral à esquerda. 
D) Hemorragia intraventricular, pois os sintomas são 

típicos de hidrocefalia. 
E) Dissecção de carótida à direita com embolização 

para as artérias oftálmica e cerebral média 
direitas. 

 
 
 
 

27. Quanto às lesões radiculares, assinale a alternativa 
correta. 

A) Acometimento da raiz de S1 leva a diminuição do 
reflexo Aquileu. 

B) Acometimento da raiz de L5 prejudica a flexão da 
coxa sobre o tronco. 

C) O reflexo patelar pode estar abolido na lesão 
isolada da raiz de L1. 

D) O músculo extensor longo do hálux é inervado 
pela raiz de S1. 

E) A região perineal tem sua sensibilidade carreada 
pela raiz de L1. 

28. Quanto aos tumores intracranianos nos adultos, é 
correto afirmar que: 

A) o astrocitoma de baixo grau acomete mais 
frequentemente a faixa etária da terceira à quarta 
década de vida e tem sua localização preferencial 
no vermis cerebelar dos adultos. 

B) o astrocitoma pilocítico é tipicamente 
intraventricular. 

C) o astrocitoma subependimário de células 
gigantes pode ocorrer em pacientes portadores 
de esclerose tuberosa. 

D) os oligodendromas caracteristicamente captam 
contraste na ressonância magnética mas nunca 
calcificam. 

E) hemangioblastoma é o tumor mais frequente do 
paciente imunossuprimido. 

29. Quanto ao diagnóstico de hérnia discal, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Usualmente o paciente relata como uma dor 
lombar que se irradia para face póstero lateral da 
perna. 

B) A presença de dormência no pé e fraqueza na 
dorsoflexão do hálux podem sugerir hérnia 
acometendo raiz de L5. 

C) Sintomas de febre, calafrios e suores noturnos no 
contexto de lombalgia são mais sugestivos de 
espondilodiscite  do que de hérnia discal. 

D) O exame de RX normal é suficiente para localizar 
a hérnia discal. 

E) Alterações esfincterianas e síndrome da cauda 
equina são manifestações menos comuns salvo 
em hérnias extrusas. 
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30. Quanto às neuropatias periféricas, assinale a 
alternativa correta. 

A) A neuropatia por intoxicação por chumbo 
tipicamente acomete o nervo ulnar. 

B) A neuropatia da hanseníase tipicamente acomete 
o nervo radial. 

C) A polineuropatia do paciente HIV raramente tem 
distribuição distal (tipo bota). 

D) A síndrome do túnel do carpo envolve geralmente 
o nervo radial ao nível do punho.  

E) A neuropatia por deficiência de vitamina B12 
pode ser secundária a uma síndrome de má 
absorção e a dosagem de homocisteína estará 
elevada. 

31. Quanto à miastenia gravis, é incorreto afirmar: 

A) é uma doença autoimune resultante da produção 
de anticorpos contra o receptor da acetilcolina 

B) na classificação pelos critérios de Osserman os 
pacientes do grupo 1 têm a forma ocular pura. 

C) aproximadamente 70% dos pacientes têm o 
diagnóstico de timoma 

D) os pacientes que evoluem para crise miastênica 
se beneficiam da pulsoterapia com 
imunoglobulina endovenosa. 

E) o teste do gelo pode auxiliar no diagnóstico. 

32. Todos os sintomas abaixo são característicos da 
doença de Kugelberg-Wellander, EXCETO: 

A) o acometimento sensitivo é muito semelhante ao 
da doença de  Charcot-Marie-Tooth.  

B) o retardo mental não é um sintoma característico. 
C) na forma do adulto, a instalação da atrofia 

muscular  é mais lenta do que a da esclerose 
lateral amiotrófica e os músculos bulbares são 
raramente acometidos. 

D) os membros inferiores são mais afetados que os 
membros superiores. 

E) os reflexos tendinosos profundos são usualmente 
diminuídos. 

33. Para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica são 
critérios essenciais todos os abaixo, EXCETO: 

A) o estudo de condução nervosa é geralmente 
normal nas fases iniciais da doença. 

B) presença de bloqueio de condução e 
prolongamentos acentuados das latências 
terminais e das ondas F são achados 
eletromiográficos típicos. 

C) a condução sensorial é habitualmente normal 
D) ondas agudas positivas e fibrilações com 

reinervação crônica são achados da 
eletroneuromiografia de agulha. 

E) as fasciculações da ELA são clinicamente 
indistinguíveis das fasciculações benignas da 
síndrome de câimbras-fasciculações. 

34. Paciente de 50 anos com dificuldade de deambular, 
declínio intelectual e incontinência urinária realiza 
tomografia de encéfalo que revela aumento dos 
ventrículos laterais com transudação ependimária, 
apagamento dos sulcos corticais e sem dilatação do 
terceiro ventrículo. O estudo de LCR revela 
celularidade de 200 células (95% linfomononucleares), 
proteína de 90mg/dL e glicorraquia de 40mg/dL. 
Analisando este caso qual das afirmativas abaixo está 
correta? 

A) Síndrome de Hakin-Adams é o principal 
diagnóstico. 

B) Cisternografia radioisotópica é o exame 
diagnóstico de escolha. 

C) O teste de retirada do LCR(“tap test”) deve ser 
realizado neste paciente. 

D) Trata-se de uma hidrocefalia não comunicante e 
a etiologia provavelmente é uma neuroinfecção. 

E) Os dados sugerem diagnóstico de seringomielia 
secundária à meningite carcinomatosa. 

35. O diagnóstico de paralisia cerebral inclui todos os 
seguintes dados, EXCETO: 

A) trata-se de uma afecção do sistema nervoso 
progressiva e que obrigatoriamente acomete a 
capacidade intelectual do indivíduo 

B) a síndrome de Little tipicamente é a forma de 
apresentação diplégica com marcha em tesoura 

C) a forma discinética é mais rara e se caracteriza 
por movimentos coreoatetóticos nas 
extremidades. 

D) a forma hemiplégica é uma das mais frequentes e 
tem sinais de liberação piramidal. 

E) pode ser secundária a hipóxia perinatal. 

36. Quanto à utilidade e interpretação do 
eletroencefalograma, é incorreto afirmar que: 

A) a presença de descargas epileptiformes 
periódicas lateralizadas é muito sugestiva de 
encefalite herpética embora não seja 
patognomônica desta doença. 

B) a abertura dos olhos durante o registro do EEG é 
um estímulo que atenua o ritmo alfa. 

C) as atividades de polionda (complexo em que a 
atividade eletroencefalográfica ocorre em 
sequência de duas ou mais ondas)  podem estar 
relacionadas às mioclonias e síndrome de Lenox-
Gastaut. 

D) descargas epileptiformes generalizadas 
periódicas podem ocorrer na doença de 
Creutzfeldt-Jakob. 

E) o eletroencefalograma de superfície normal exclui 
o diagnóstico de epilepsia. 
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37. A aplicação da escala de Glasgow é útil para avaliar a 
profundidade do coma em pacientes traumatizados de 
crânio. Assinale a alternativa correta. 

A) A pontuação abaixo de 2 se relaciona a um pior 
prognóstico. 

B) Para avaliar o subitem “resposta motora” 
devemos sempre considerar a melhor resposta 
para pontuar. 

C) O paciente hemiparético sempre obterá zero 
ponto no escore do subitem “resposta motora” 
desta escala.  

D) Não aplicamos a escala em pacientes 
inconscientes. 

E) A pontuação de três pontos na escala de 
Glasgow significa que os reflexos de tronco estão 
ausentes. 

38. A síndrome do canal estreito lombar tem como 
característica clínica: 

A) desconforto dos membros inferiores causados 
pela marcha que igualmente à claudicação 
vascular melhora com o repouso de pé. 

B) a pseudoclaudicação é um desconforto com dor, 
dormência ou fraqueza nos membros inferiores 
que  aparece durante a marcha e melhora com o 
repouso  sentado ou deitado. 

C) as alterações urinárias de instalação insidiosa 
não fazem parte do quadro clínico.  

D) a flexão da coluna (por ex: andar curvado para 
frente) geralmente piora os sintomas. 

E) sinais de liberação piramidal por acometimento 
radicular. 

39. Quanto à degeneração espinocerebelar, a alternativa 
incorreta é: 

A) a doença de Machado Joseph(DMJ) tem 
transmissão autossômica dominante e acomete 
descendentes de portugueses. 

B) a ataxia de Friedreich é caracterizada por ataxia 
progressiva e arreflexia sendo exemplo de ataxia 
com transmissão autossômica recessiva. 

C) a ataxia-teleangiectasia é uma doença de 
transmissão autossômica dominante e as 
teleangiectasias conjuntivais ocorrem em menos 
de 10% dos casos. 

D) a ataxia por deficiência de vitamina E é muito 
semelhante clinicamente à doença de Friedreich 
e há melhora com a administração de vitamina E. 

E) são critérios clínicos essenciais para suspeitar do 
diagnóstico de doença de Friedreich: ataxia 
progressiva, presença  de sinal de Babinski e 
arreflexia. 

 

40. Todos as afirmativas abaixo podem ser atribuídas à 
síndrome de Parsonage-Turner (neuralgia amiotrófica 
braquial), EXCETO: 

A) clinicamente manifesta-se com dor no membro 
superior à qual se segue atrofia progressiva. 

B) a dor usualmente se inicia nos ombros e 
omoplatas e só é bilateral em menos de 20% dos 
casos. 

C) a vacinação e a infecção viral recente são fatores 
de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. 

D) é uma variante da doença de Charcot-Marie-
Tooth. 

E) os reflexos podem estar abolidos no membro 
afetado. 

 
 
 
 

 
 
 
 




