Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Edital 01/2012
http://balneariosaude.fepese.org.br

Caderno
de Prova
S121a
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2 de setembro
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3 h de duração*
40 questões

Médico

Neurologista

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de
óbitos por uma determinada causa e o número de
pessoas que foram acometidas por tal doença e nos
dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Magnitude.
Mortalidade.
Esperança de vida.
Gravidade.
Letalidade.
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12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário
médico.
A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) O preenchimento do prontuário do paciente
é obrigação e responsabilidade intransferível
do médico.
( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de
defesa do médico nos casos de denúncia por
mau atendimento, na presunção da existência
de erro médico.
( ) É direito de todo paciente ou seu responsável
legal, por si ou por advogado constituído,
obter cópia integral de seu prontuário médico
o qual deve ser obtido incontinênti mediante
recibo escrito, assinado e identificado.
( ) O prontuário do paciente é o conjunto de
documentos padronizados e ordenados, onde
devem, obrigatoriamente, ser registrados
todos os cuidados profissionais prestados aos
pacientes e que atesta o atendimento médico
a uma pessoa numa instituição de assistência
médica ou num consultório médico.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
F–V–V–F
F–V–F–F
F–F–V–F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dermatoscopia.
Uretrocistografia miccional.
Radiografia simples de abdome.
Ultrassonografia de abdome total.
Tomografia computadorizada sem contraste.
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14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura
Municipal. Um candidato a motorista de transporte
coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.
De acordo com a ética médica, assinale a alternativa
com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, sem ir contra os princípios do sigilo
médico, tendo em vista que esta condição
não representa perigo para a população.
( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a
decisão de substituir o candidato, já que esta
doença é um diagnóstico comum dentro da
população e não precisa ser mantido o sigilo
médico.
( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas
por anticorpos em resposta a antígenos externos.As
reações em resposta à ligação de um antígeno a uma
imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após
algumas horas caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reações anafilactoides.
Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
Reação tipo II citotóxica.
Reação tipo III complexo imune.
Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.
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16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade
local de saúde com história clínica de emagrecimento
e hematoquesia devem ser investigados com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Colonoscopia.
Cintilografia.
Ultrassonografia trans-retal.
Clister opaco com duplo contraste.
Radiografia simples de abdome em pé e
deitado.

17. O exame de imagem que apresenta a melhor
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da
Apendicite Aguda é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Urografia excretora.
Laparoscopia diagnóstica
Ultrassonografia abdominal.
Tomografia computadorizada.
Radiografia simples de abdome.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000
habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos,
160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico
melanoma metastático.
Com base nestes dados, é possível dizer que:
a. (
b. (

) A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
) A incidência de casos de melanoma foi de 10
por 500.
c. ( X ) A mortalidade proporcional por melanoma foi
de 20%.
d. ( ) A letalidade por melanoma entre mulheres foi
de 20%.
e. ( ) A letalidade por melanoma entre homens foi
de 80%.

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela
saúde pública de sua população estabelecido pelo
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor
passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude
da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

União.
Estado.
Município.
Ministério da Saúde.
Conselho Estadual de Saúde.

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada
pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a
possibilidade de influir sobre as políticas públicas de
saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Controle social.
Descentralização.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Assinale a alternativa que indica a apresentação
clínica mais sugestiva, considerando uma pessoa com
suspeita de Hemorragia Sub-Aracnoidea (HSA).

23. Assinale a alternativa correta, em relação ao
manejo de uma pessoa com quadro clínico suspeito
de HSA na emergência.

a. ( X ) Cefaleia de instalação súbita, de forte intensidade, associada a náuseas e vômitos.
b. ( ) Cefaleia evoluindo gradativamente, inicialmente de média intensidade, com piora
nas últimas 48 horas, associada a vômitos,
náuseas.
c. ( ) Quadro iniciado por náuseas, dor abdominal
leve, vômitos e cefaleia de média intensidade.
d. ( ) Há uma semana com cefaleia forte, piora nas
últimas 24 horas, matinais, associadas a vômitos que aliviam a dor.
e. ( ) Instalação súbita de um déficit braquiofacial,
sem história de cefaleia, associado a náuseas e
vômitos, sem queda do sensório.

a. (

22. As alterações no líquido cefalorraquidiano são as
melhores pistas para as doenças infecciosas do sistema nervoso central (SNC).

b.

c.

d.

e.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Nas meningites virais esperam-se valores de
glicose no líquor abaixo de 30 mg/dl.
b. ( ) O exame de tinta da China negativo exclui a
possibilidade de neurocriptococose.
c. ( ) Na suspeita de neurotuberculose, o tratamento deve ser iniciado somente após resultado positivo na cultura de BAAR.
d. ( ) A hiperproteinorraquia indica presença de
inflamação no SNC, que pode ser encontrada
nas meningites infecciosas e doenças desmielinizantes, mas não ocorre nas neoplasias e manifestações neurológicas de doenças autoimunes.
e. ( X ) A glicorraquia normal corresponde a 50-70%
da glicemia sérica; portanto, a glicemia sérica
deve ser sempre dosada no momento da
punção lombar, que geralmente encontra-se < 40 mg/dl ou < 40% da glicemia sérica
nas meningites bacterianas, tuberculosas e
fúngicas.
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) Como não é uma urgência, o paciente pode
ser encaminhado para o ambulatório de neurologia ou neurocirurgia.
( ) Iniciar o mais precocemente possível as medidas para evitar o ressangramento, como a
terapia dos 3 Hs, e esperar a cefaleia melhorar
para chamar o neurocirurgião.
( ) Como o quadro clínico da HSA é sempre
fidedigno, não há necessidade de firmar o
diagnóstico através de exames complementares (punção lombar, tomografia computadorizada), e o próximo passo é a realização de
uma arteriografia.
( X ) A despeito de qualquer limitação hospitalar,
o diagnóstico deve ser estabelecido, através
da tomografia computadorizada e/ou punção
lombar, para em seguida se encaminhar a um
serviço qualificado de Neurocirurgia; tudo isso
feito da maneira mais rápida possível.
( ) O diagnóstico deve ser firmado assim que
possível. Dessa maneira, como não há
urgência, deve-se esperar que o radiologista
chegue para a realização da tomografia
computadorizada.

24. A Síndrome de Hipertensão Intracraniana é caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Náuseas, vômitos e anisocoria.
Cefaleia, hipotensão postural e taquicardia.
Hipertensão arterial, taquicardia e taquipneia.
Hipotensão arterial, bradicardia e alterações
de ritmo respiratório.
e. ( X ) Papiledema, estrabismo convergente, cefaleia
e vômitos.
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25. Associe as colunas abaixo, relacionando as manifestações clínicas de acordo com o sítio mais provável
de lesão.
Coluna 1 Manifestações clínicas
1. Nistagmo, ataxia de marcha, ataxia de membros (dismetria, disdiadococinesia), tremor de
intenção.
2. Rigidez, acinesia, ou hipercinesia (distúrbios
de movimento como distonia, coreia, balismo).
3. Apraxia.
4. Paresia (fraqueza), hiporreflexia ou arreflexia
(perda dos reflexos espinhais), hipotonia ou
atonia, atrofia muscular.
5. Fraqueza, perda da destreza manual, inabilidade em aumentar a força, hiperreflexia e
clônus, espasticidade (hipertonia), sinal de
Babinski.
Coluna 2 Sítio
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Neurônio motor inferior
Neurônio motor superior
Núcleos da base
Cerebelo
Áreas de associação (área motora suplementar
e área pré-motora)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–3–4–5
4–5–2–1–3
4–5–2–3–1
5–4–2–1–3
5–4–3–2–1

26. Quais déficits são avaliados e quantificados
pela Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF) elaborado pela OMS?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Motores, sensoriais, cognitivos
Sensoriais, linguagem, motores
Sensitivos, linguagem, cognitivos, motores
Linguagem, motores, sensoriais, cognitivos
Cognitivos, linguagem, sensitivos, sensoriais,
motores

27. Sobre a síndrome pós-poliomielite, é correto
afirmar:
a. ( X ) Atrofia e hipotonia muscular, assimétricas em
sua maioria, são características marcantes.
b. ( ) A síndrome está erradicada no Brasil, mas
ainda está presente em alguns países do
mundo, por isso as campanhas de vacinação persistem a fim de garantir que ela não
retorne ao Brasil.
c. ( ) Sinais e sintomas manifestam-se imediatamente após a infecção pelo vírus da pólio.
d. ( ) O vírus da pólio tem como alvo principalmente o neurônio motor superior, nele
fasendo lesão.
e. ( ) O paciente com síndrome pós-pólio apresenta como quadro clínico paresia ou plegia
espástica.

28. Sobre a síndrome de Guillain-Barré, é correto
afirmar:
a. (
b.
c.
d.

e.

) A piora do quadro clínico pode ocorrer até o
2o mês após o início dos sintomas.
( X ) É uma neuropatia desmielinizante, geralmente pós infecciosa.
( ) É uma doença crônica com fases de piora e
melhora.
( ) Apresenta líquido cefalorraquidiano com
dissociação proteíno-citológica com aumento
significativo das células e proteínas normais.
( ) Alteração esfincteriana é uma alteração
comum.

29. Sobre pessoas disléxicas, é incorreto afirmar:
a. ( X ) Exibem dificuldades cognitivas insanáveis.
b. ( ) A maioria deles possui habilidades artísticas.
c. ( ) Apresentam dificuldades escolares, particularmente na leitura e escrita.
d. ( ) Com frequência são confundidos com
deficientes visuais.
e. ( ) Possuem, na sua maioria, sensibilidade auditiva aumentada.
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30. Uma senhora de 65 anos, funcionária pública
aposentada, foi conduzida por seu filho ao ambulatório de Neurologia por dificuldade para andar. Ela refere
dor associada a fraqueza muscular generalizada. Seus
sintomas não variam de intensidade ao longo do dia.
Além disso, observa que tais sintomas iniciaram há
cerca de seis meses e que desde então vem sofrendo
piora gradual. Faz uso de drogas para tratamento de
HAS e de Estatinas diversas desde há no mínimo dois
anos para reduzir o colesterol. Recebeu recentemente o
diagnóstico de Fibromialgia, sendo-lhe prescrita medicação anti-depressiva sem nenhuma melhora (sic).

33. Com relação às distrofias musculares e miopatias,
assinale a alternativa incorreta.

Assinale, dentre as alternativas, a que deve ser considerada como hipótese diagnóstica prioritária.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Polimiosite
Artrite reumatoide
Lúpus eritematoso sistêmico
Miopatia secundária a Estatinas
Síndrome miastênica induzida pela medicação anti-HAS

31. Assinale a alternativa incorreta com relação à
Miastenia Gravis.
a. ( ) É um exemplo de doença autoimune.
b. ( ) A maioria dos pacientes apresenta sorologia
positiva contra o receptor de acetilcolina.
c. ( X ) A sensibilidade profunda (palestesia) é geralmente comprometida.
d. ( ) A fraqueza é caracteristicamente variável,
melhorando com repouso.
e. ( ) A disfunção da junção neuromuscular é
pós-sináptica.

32. Qual o exame mais sensível para detecção de
lesão axonal difusa em uma pessoa vitimada por TCE?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

PET-CT
USG com Doppler
Radiografia convencional
Ressonância Magnética do Crânio
Tomografia Computadorizada de crânio
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a. (
b.
c.

d.

) Distrofia muscular de Steinert é a distrofia
muscular mais comum do adulto.
( X ) As miopatias cursam com fraqueza geralmente distal.
( ) Distrofia muscular de Duchenne e distrofia
muscular de Becker têm como defeito estrutural a distrofina.
( ) Polimiosite e dermatomiosite no idoso podem
ser manifestação paraneoplásica.
( ) Na miopatia tireotóxica, normalmente o controle do hipertiroidismo é suficiente para o
desaparecimento dos quadros musculares.

34. Sensibilidade alterada é um detalhe semiológico
que deveria ser motivo para - em princípio – excluir a
possibilidade diagnóstica de qualquer forma de apresentação da Doença do Neurônio Motor.
Outro sintoma, descrito em uma das alternativas
abaixo, deveria igualmente questionar esta possibilidade. Assinale qual:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Disartria
Fasciculações
Incontinência vesical
Atrofia muscular
Disfagia

35. BO, um senhor de 37 anos, trabalhador rural,
foi encaminhado para avaliação por “dor de cabeça”
recorrente e de forte intensidade. Nunca foi a qualquer serviço médico anteriormente. Descreve uma
maneira singular de autotratamento: quando ela surge
eu me deito e ela aos poucos vai embora. Ele não faz uso
de medicação analgésica para seu alívio.
Assinale a alternativa que indica a hipótese diagnóstica que deve ser priorizada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cefaleia tensional
Enxaqueca/Migrânea
Meningite viral recorrente
Cisticercose intraventricular
Cefaleia de caráter psicogênico

Estado de Santa Catarina

36. AH, 31 anos, é um trabalhador de escritório em
uma firma de Araquari, norte de Santa Catarina. Refere
que ultimamente sua capacidade de trabalho está
indo para o beleléu. Sua memória está péssima e uma
preguiça grande lhe impede de fazer suas tarefas.
Além disso, refere ganho de peso acentuado - aproximadamente 20 kg – no último ano. Aos 16 anos,
devido a um ataque epilético, episódio único, foi-lhe
prescrito fenitoína e desde então usa 100 mg/dia. Sua
história familiar é negativa. Ao exame, nota-se significativa lentidão cognitiva e um peso exagerado, 105 kg
para uma altura de 1,72 m e reflexos tendinosos aquileus com respostas lentas.

39. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e falsas ( F ) em relação aos principais distúrbios do
sono:
(
(

(

Diante disso, assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provavel.

(

a.
b.
c.
d.
e.

(

( )
( )
( )
( )
(X)

Miastenia Gravis
Obesidade mórbida
Síndrome Miastênico
Hipotireoidismo primário
Hipotireodismo secundário ao uso de
fenitoína

37. Em relação à doença de Machado-Joseph, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Sua forma de herança é autossômica
dominante.
b. ( X ) Sinais e sintomas iniciam na primeira década
de vida.
c. ( ) É o tipo de ataxia hereditária mais comum no
sul do Brasil.
d. ( ) Está relacionada com a expansão anormal do
CAG no cromossoma 14.
e. ( ) Ataxia e Oftalmoparesia/plegia internuclear
estão entre suas principais manifestações.

) Os fusos do sono e os complexos K são marcadores do início do sono N2.
) Os benzodiazepínicos são as drogas de
escolha para o tratamento farmacológico da
apneia obstrutiva do sono, porque aumentam
o relaxamento das vias aéreas durante o sono.
) O distúrbio comportamental do sono REM é
mais prevalente nas crianças e predomina na
primeira metade da noite.
) Podem ser sintomas associados à apneia obstrutiva do sono: insônia, sonolência excessiva,
fadiga e redução da libido.
) O sonambulismo é um distúrbio do despertar
do sono de ondas lentas, não está associado a
fatores genéticos e predomina na fase adulta.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–F–F–V–F
F–V–V–F–V
F–F–V–V–F

38. Qual o exame mais apropriado para avaliação de
um paciente politraumatizado grave logo após sua
admissão na emergência?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tomografia Computadorizada de crânio
Ressonância Magnética do Crânio
Radiografia convencional
USG com Doppler
PET-CT
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40. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
falsas ( F ) em relação aos principais distúrbios do sono:
( ) A presença de cataplexia é o único achado
específico da Narcolepsia.
( ) O melhor tratamento para a “Síndrome das
pernas inquietas e para os movimentos
periódicos de pernas durante o sono” são os
antidepressivos.
( ) Em relação ao atraso de fase do sono podemos afirmar: os sintomas podem ser erroneamente interpretados como insônia terminal
ou despertar precoce relacionado à depressão.
( ) Em relação ao avanço de fase do sono podemos afirmar: os sintomas podem ser erroneamente interpretados como um sintoma
de distúrbios do sono outros como AOS e
narcolepsia.
( ) O principal neurotransmissor durante o sono
REM é a melatonina.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–F–V
V–F–V–V–V
V–F–F–V–F
F–V–V–V–F
F–F–V–V–F
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