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Secretaria Municipal de Administração

Caderno
de Prova
Médico (Neurologia Pediátrica)
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no 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, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se 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. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.

Página 3

Secretaria Municipal de Administração

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.

Página 6

(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde,
do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Equipes multiprofissionais compostas por um
médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a
seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca
de 8000 famílias.
( ) Equipes multiprofissionais compostas por um
médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários
de saúde, responsáveis pela atenção integral
e contínua de cerca de 800 famílias.
( ) Equipes multiprofissionais compostas por um
médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários
de saúde, responsáveis pela atenção integral
e contínua de cerca de 8000 famílias.
( ) Equipes multiprofissionais compostas por um
médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de
saúde, responsáveis pela atenção integral e
contínua de cerca de 800 famílias.
( X ) Equipes multiprofissionais compostas por um
médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a
seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca
de 800 famílias.

(35 questões)

17. Em relação às atribuições específicas do médico
na Estratégia de Saúde da família, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Trabalha com adscrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea.
( ) Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de
Saúde.
( ) Realiza diagnóstico com finalidade de obter
o perfil epidemiológico para planejamento e
programação em saúde bucal.
( X ) Realiza assistência integral aos indivíduos
e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
( ) Desenvolve atividades de promoção da saúde
e de prevenção das doenças e agravos, por
meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e
comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde
podem ocorrer em momentos diferentes na história
da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é correto afirmar.
a. ( X ) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
b. ( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de
risco da doença.
c. ( ) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
d. ( ) A prevenção terciária da incapacitação ou
óbito do paciente.
e. ( ) A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

.
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19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:
a. (
b.

c.
d.

e.

) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
( ) Ações visando prevenir o início da obesidade
e sedentarismo em adolescentes e adultos
jovens.
( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios
e a prescrição de fármacos a hipertensos.
( ) Uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina para evitar eventos
cardiovasculares.
( X ) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou
portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:
a. ( X ) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização
e controle social.
b. ( ) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
c. ( ) Universalidade, equidade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade e controle social.
d. ( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
e. ( ) Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

22. Qual das seguintes drogas e respectiva via de
administração são utilizadas para a prevenção de estados de mal convulsivo febris?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Diazepam, retal
Fenobarbital, retal
Fenitoína, sublingual
Carbamazepina, intranasal
Ácido valpróico, intranasal

23. Nos tumores do tronco cerebral, qual dos seguintes achados somente é observado em etapas avançadas do quadro clínico?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Hemiparesia
Ataxia na marcha
Edema de papila
Paralisia de pares cranianos
Transtornos na coordenação

24. Na maioria dos lactentes normais, a preensão
voluntária surge a partir de que mês?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Segundo
Quarto
Sexto
Oitavo
Décimo

25. As convulsões febris costumam:
21. Qual dos seguintes critérios é considerado essencial para se definir que um evento hipóxico intraparto
foi suficiente para causar paralisia cerebral?
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Índice de Apgar inferior a 3 após 5 minutos.
Bradicardia fetal aguda e mantida.
Envolvimento precoce de outros órgãos.
Exames de imagem, mostrando lesões cerebrais difusas.
e. ( X ) Acidose metabólica no sangue do cordão
umbilical.

.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ser do tipo complexo.
Recidivar em 65% dos casos não tratados.
Ocorrer geralmente antes de 1 ano de idade.
Ocorrer nas primeiras horas do quadro febril.
Requerer profilaxia da recorrência com
anticonvulsivante.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

26. Constitui um efeito colateral comum do ácido
valpróico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ataxia
Nistagmo
Rash cutâneo
Hiperatividade
Ganho ponderal

30. Qual a alternativa mais adequada para a quimioprofilaxia em gestantes que tiveram contato com
pacientes infectados por Neisseria meningitidis?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ampicilina
Rifampicina
Cefotriaxona
Cloranfenicol
Penicilina

27. O exame da pele de lactentes com retardo, no
desenvolvimento e espasmos infantis, é importante
para o diagnóstico da:

31. O anticonvulsivante mais utilizado no controle
das crises neonatais é:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Síndrome de Rud.
Esclerose tuberosa.
Neurofibromatose tipo 2.
Síndrome de Chédiak-Higashi.
Ataxia-mioclono-telangiectasia.

28. A partir de 1 ano de idade, uma menina perde
gradativamente a preensão voluntária, o contato
social, o interesse por outras pessoas, desacelera o
crescimento cefálico. Ao exame apresentava estereotipias caracterizadas por esfregar uma mão na outra. A
principal hipótese diagnóstica é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Síndrome de Rett.
Síndrome de Leigh.
Distrofia neuroaxonal.
Doença de depósito lisossomal.
Doença de Hagberg-Haltia-Santavuori.

29. O eletroencefalograma neonatal:
a. ( ) Pode indicar a severidade da encefalopatia.
b. ( ) É essencial para a seleção das drogas
anticonvulsivantes.
c. ( ) Quando normal, descarta crises de natureza
epiléptica.
d. ( ) Não é utilizado para a identificação de
convulsões.
e. ( X ) Não indica a causa da encefalopatia.

( )
( )
( )
( )
(X)

Fenitoína
Diazepam
Midazolam
Fosfenitoína
Fenobarbital

32. Os tipos de paralisia cerebral que podem estar
associados à encefalopatia neonatal secundária a
insulto hipóxico-isquêmico durante o parto são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Diplégica e atáxica
Distônica e quadriplégica
Quadriplégica e hemiplégica
Hemiplégica e diplégica
Atáxica e distônica

33. Para interromper um estado de mal convulsivo,
fora do ambiente hospitalar, qual das seguintes drogas e respectiva via de administração pode ser eficaz?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fenobarbital, sublingual
Fenitoína, intramuscular
Midazolam, intranasal
Carbamazepina, retal
Diazepam, intramuscular

.
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34. Crises que despertam crianças pré-escolares,
manifestadas por parestesia em um lado da boca,
seguidas por clonias no mesmo local, com impossibilidade para falar apesar da manutenção da consciência,
são observadas em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Terror noturno.
Epilepsia frontal noturna.
Epilepsia occipital benigna.
Epilepsia rolândica benigna.
Afasia epileptiforme adquirida.

38. Lactentes que desenvolvem precocemente paralisia flácida e arrefléxica dos 4 membros, evoluindo com
acometimento da musculatura intercostal e bulbar,
mais provavelmente apresentam:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Seringobulbia.
Distrofia miotônica congênita.
Degeneração neuronal infantil.
Atrofia muscular espinhal progressiva.
Hipoplasia dos núcleos motores bulbares.

35. Ausências atípicas e crises mioclônicas são habitualmente exacerbadas por:

39. Qual dos seguintes anticonvulsivantes pode
produzir defeitos na coagulação em recém-nascidos
expostos a ele durante a vida intra-uterina?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Clobazam.
Lamotrigina.
Clonazepam.
Ácido valpróico.
Carbamazepina.

36. Quadros manifestados por ataques de isquemia
cerebral transitória e cefaléias, seguidos por distúrbios
visuais, vômitos, convulsões e alterações progressivas
da consciência são mais comumente devidos à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Hipernatremia.
Encefalopatia urêmica.
Encefalopatia hipertensiva.
Encefalite herpética.
Doença de moyamoya.

37. Que grupo de erros inatos do metabolismo em
geral cursa com alcalose respiratória?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Acidúrias orgânicas
Transtornos do ciclo da uréia
Transtornos da beta-oxidação
Transtornos da cadeia respiratória
Transtornos do metabolismo do piruvato

.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Fenitoína
Ácido valpróico
Carbamazepina
Fenobarbital
Vigabatrina

40. Qual (quais) da(s) seguinte(s) condição(ões) tem
(têm) a epilepsia, deficiência visual e regressão psicomotora como suas principais manifestações?
a. ( X ) Doença de Tay-Sachs e lipofuccinoses
b. ( ) Panencefalite esclerosante subaguda
c. ( ) Leucodistrofia metacromática e doença de
moyamoya
d. ( ) Hiperecplexia e síndrome de Sandifer
e. ( ) Hiperglicinemia não cetótica e síndrome de
Otahara

41. Diante de uma criança com elementos de transtorno invasivo do desenvolvimento, a microcefalia
torna a seguinte hipótese improvável:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fenilcetonúria
Neurofibromatose
Síndrome de Angelman
Síndrome do X-frágil
Síndrome de Rett

Prefeitura Municipal de Florianópolis

42. No primeiro ano de vida, o antecedente de convulsões associadas à febre está habitualmente presente nas seguintes condições:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Ataxia-telangiectasia e doença de NiemannPick.
( ) Epilepsia rolândica benigna e ponta-onda
contínua durante o sono.
( X ) Epilepsia mioclônica severa e epilepsia com
esclerose temporal mesial.
( ) Formas neuronopáticas da doença de
Gaucher e doença de Pompe.
( ) Doenças peroxisomais e a doença de
Zellweger.

43. Uma minoria dos casos de doença do xarope de
bordo pode responder à:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tiamina.
Piridoxina.
Riboflavina.
Ácido fólico.
Cobalamina.

44. Quais das seguintes doenças são de depósito
lisossômico?
a. (
b.
c.
d.

e.

) Doença de Canavan, galactosemia e tirosinemia tipo I.
( X ) Mucopolissacaridose tipo I, leucodistrofia
metacromática e doença de Gaucher.
( ) Adrenoleucodistrofia ligada ao X, adrenoleucodistrofia neonatal e doença de Zellweger.
( ) Doença do xarope de bordo, encefalomielite
aguda disseminada e condrodisplasia rizomélica punctata.
( ) Atrofia muscular espinhal tipo II, neuropatias hereditárias e paraparesias espásticas
hereditárias.

45. A principal condição associada à epilepsia parcial
contínua progressiva é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Doença de Batten.
Neurocisticercose.
Encefalite de Rasmussen.
Malformações vasculares.
Síndrome de Lennox-Gastaut.

46. As convulsões febris atípicas ou complexas têm as
seguintes características:
a. ( X ) Duração superior a 15 minutos e múltiplas em
24 horas.
b. ( ) Ocorrem durante febrícula, em crianças com
atraso psicomotor prévio.
c. ( ) São associadas a anormalidades na RM de
crânio e surgem nos primeiros 15 minutos de
febre.
d. ( ) Acometem crianças com antecedentes familiares de epilepsia e não respondem ao diazepam via retal.
e. ( ) Recorrem mesmo em uso de fenobarbital e
produzem estados de mal de ausência.

47. Constituem desordens relacionadas aos defeitos
da migração neuronal as seguintes condições:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Anencefalia e encefalocele.
Microcefalia e megaencefalia.
Microgiria e displasias corticais menores.
Lissencefalia e síndrome de Zellweger.
Diastemetomielia e hipoplasia cerebelosa.

48. O tratamento farmacológico de primeira escolha
no transtorno do déficit de atenção/hiperatividade é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Clobazam
Topiramato
Imipramina
Amitriptilina
Metilfenidato

.
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49. Qual das seguintes condições constitui característica patognomônica para o estabelecimento diagnóstico da esclerose tuberosa?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cisto renal
Facoma retiniano
Mácula hipomelanótica
Rabdomioma cardíaco
Espasmos infantis

50. A manifestação neurológica mais freqüente da
síndrome de Sturge-Weber é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Epilepsia
Hemiparesia
Hemianopsia
Retardo mental
Hemorragia intracraniana

.
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