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Instruções
Para fazer a prova você usará:
 um caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu
nome, número de inscrição e espaço para
assinatura.

Conﬁra o número que você obteve
no ato da inscrição com o que está
indicado no cartão-resposta.

Veriﬁque, no caderno de prova:
a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
b) se há imperfeições gráﬁcas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao ﬁscal qualquer irregularidade.
 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.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova.
 A interpretação das questões é parte
integrante da prova, não sendo permitidas
perguntas aos ﬁscais.
 Não destaque folhas da prova.

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 http://ses.fepese.ufsc.br

Página 3

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(4 questões)

“(...) O quereres e o estares sempre a ﬁm
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao quereres assim
Inﬁnitamente pessoal
E eu querendo, querendo sem ter ﬁm
E, querendo-te, aprender o total
Do querer que há e do que não há em mim.”

(20 questões)
2. Leia o trecho abaixo.
“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.
Em relação ao verbo haver, é correto dizer que:
No texto está na terceira pessoa do singular
do presente do indicativo e é monossílabo
tônico.
II. É verbo transitivo direto e quando funciona
como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com
o respectivo sujeito.
IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não
apresenta a desinência o na primeira pessoa
do singular do presente indicativo.
V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais,
devendo ﬁcar na terceira pessoa do singular.
I.

Caetano Veloso, O Quereres. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:
“(...) Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao quereres assim (...)”.
É gramaticalmente correto dizer que:
I.

Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim
e ti são sempre precedidos de preposição.
II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.
Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

As aﬁrmativas I, II e III.
As aﬁrmativas I, II e IV.
As aﬁrmativas II, III e IV.
As aﬁrmativas II, IV e V.
As aﬁrmativas III, IV e V.
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Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Corretos I, II e V.
Corretos I, III e IV.
Corretos II, III e V.
Incorretos I, II e IV.
Incorretos II, III e IV.
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3. Nas frases abaixo, justiﬁque a concordância do
verbo:

4. Leia atentamente as seguintes frases:
I.

I.
II.

Discutiram-se os planos.
Assistiu-se à demonstração de força.

II.

Assinale a alternativa correta.

Tratando-se de cinema, preﬁro ﬁlmes europeus.
Em se tratando de cinema, preﬁro ﬁlmes europeus.

a. (

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa
correta quanto à colocação pronominal:

b.

a. (

c.

d.

e.

) Ambos os verbos estão acompanhados da
partícula apassivadora ´se´.
( ) Ambos os verbos estão acompanhados pelo
índice de indeterminação do sujeito ´se´.
( ) O primeiro verbo está acompanhado pelo
índice de indeterminação do sujeito ´se´ e
o segundo está acompanhado da partícula
apassivadora ´se´.
( X ) O primeiro verbo está acompanhado de
partícula apassivadora ´se´ e o segundo está
acompanhado pelo índice de indeterminação
do sujeito ´se´.
( ) O verbo apassivado pelo pronome ´se´ não
concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome ´se´, o verbo ﬁca necessariamente na
primeira pessoa do plural.

b.

c.

d.

e.

Aspectos Históricos e
Geográﬁcos de Santa Catarina

) Ambas as frases estão corretas. Na primeira,
o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na
segunda, o verbo está no inﬁnitivo impessoal,
exigindo a próclise.
( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o
verbo está no particípio, exigindo a ênclise e,
na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
( X ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o
verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e
na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
( ) A primeira está correta, pois quando o verbo
iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e, a
segunda está incorreta, pois o verbo está no
gerúndio, exigindo a ênclise.
( ) A primeira está incorreta, pois o verbo está no
início da frase, exigindo a próclise e a segunda
está correta, pois o verbo está no gerúndio,
precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

(4 questões)

5. Assinale a alternativa que identiﬁca a microrregião
de Santa Catarina em que está situada a cidade de
Águas Mornas.

6. Assinale a alternativa que identiﬁca corretamente
algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tabuleiro.
Blumenau.
Florianópolis.
São Bento do Sul.
Campos de Lages.

( )
(X)
( )
( )
( )

Laguna • Jaraguá do Sul.
Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.
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7. Leia a notícia.
“Colheita da maçã começa neste mês.
[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na
contagem regressiva para o início da colheita da maçã
em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve
estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita
se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas
com a geada tardia, que veio em setembro, quando
já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia
que o número de horas de frio foi suﬁciente para uma
fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até
7,2º C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de
Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg,
esteve em Santa Catarina na segunda metade do
século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa
Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e
dos mais detalhados.

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em http://www.clicrbs.
com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.
htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007. Acesso
em 12/01/2007.

Assinale a alternativa correta em relação ao cultivo da
maçã em Santa Catarina.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações
catarinenses.
( ) A produção de maçã, pera, banana e outras
frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais
importante atividade econômica voltada para
o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
( X ) O cultivo de maçã é uma atividade signiﬁcativa na economia catarinense. As maiores
plantações dessa fruta estão localizadas na
região de São Joaquim e no meio-oeste, em
Fraiburgo.
( ) O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações
das temperaturas médias anuais e as geadas
têm destruído nossos pomares e inviabilizado
a atividade economicamente.
( ) Embora importante para o Município de
Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma
atividade econômica expressiva em Santa
Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos,
a posição de destaque na produção nacional.
Fatores climáticos como a geada e o número
insuﬁciente de horas de frio foram responsáveis
por grandes quebras na produção catarinense.
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Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F.,
Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa correta com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de
Santa Catarina.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O litoral catarinense era desconhecido dos
portugueses e espanhóis até a chegada de
Hans Staden a Santa Catarina.
( ) O litoral catarinense era desconhecido dos
europeus até o ﬁnal do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no
chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se
produzia cana de açúcar.
( ) O primeiro mapa onde aparece um trecho do
atual território catarinense foi traçado pelo
cientista e aventureiro alemão Hans Staden
que foi um dos primeiros habitantes da Ilha
de Santa Catarina.
( ) Com exceção dos alemães que aqui se ﬁxaram já no ﬁnal do século XV, os exploradores
europeus, em busca das riquezas tropicais,
pouco se interessaram na exploração do atual
território de Santa Catarina, que só foi visitado
e mapeado por volta de 1650.
( X ) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI,
o que pode ser comprovado por cartas geográﬁcas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.
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Informática

(4 questões)

9. Veriﬁque se as aﬁrmativas abaixo, a respeito da
formatação de parágrafos no Microsoft Word, são
verdadeiras.

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira
possível de inserir o logotipo do governo do estado
no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

I.

O espaçamento de um parágrafo deﬁne a forma como o texto é distribuído em uma linha.
II. Os recuos de um parágrafo deﬁnem a distância do texto em relação às margens esquerda
e direita.
III. O alinhamento deﬁne a distância entre linhas
e entre parágrafos.

b.

c.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Todas as aﬁrmativas são falsas.
Apenas a aﬁrmativa II é verdadeira.
Apenas as aﬁrmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmativas II e III são verdadeiras.
As aﬁrmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para
determinar se há déﬁcit no número de proﬁssionais
da saúde em cada município do país. Considerando
que foi estabelecido como parâmetro que, em cada
município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para
cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que
apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déﬁcit de proﬁssionais no
município de código 001, cujo resultado é exibido na
célula E2 da planilha mostrada abaixo.

d.

e.

12. Assinale a alternativa correta.
O campo CC de uma mensagem de e-mail especiﬁca:
a. (
b.

c.
d.

a. (
b.
c.
d.
e.

) =SE((($B2/$C2)<1000) OU
(($B2/(2*$D2))<1000);”Não”;”Sim”)
( ) =OU(((B2/C2)<1000);
((B2/(2*D2))<1000);”Não”;”Sim”)
( ) =SE(OU(($C2/$B2)>0,001;
($D2/$B2)>0,002);”Sim”;”Não”)
( ) =OU((B2/C2)>1000;
(B2/2*D2)>1000);”Sim”;”Não”)
( X ) =SE(OU((B2/C2)>1000;
(B2/D2)>500);”Sim”;”Não”)

) Clicando no menu Exibir  Cabeçalho e
Rodapé, e em seguida inserindo a ﬁgura no
cabeçalho da apresentação de slides.
( ) Clicando no menu Editar  Cabeçalho e
Rodapé, e em seguida selecionando o arquivo com a ﬁgura a ser inserida no cabeçalho da
apresentação de slides.
( ) Clicando no menu Inserir  Figura  Do arquivo, e em seguida selecionando a ﬁgura a
ser inserida no cabeçalho da apresentação de
slides.
( X ) Clicando no menu Exibir  Mestre  Slide
Mestre e inserindo a ﬁgura no local desejado
no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
( ) Abrindo o slide mestre, selecionando o menu
Editar  Cabeçalho e Rodapé, e selecionando o arquivo com a ﬁgura do logotipo do
governo do estado.

a. (

e.

) O endereço para o qual devem ser enviadas
respostas a esta mensagem.
( X ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com
o conhecimento dos demais destinatários.
( ) O endereço do servidor de correio eletrônico
utilizado para envio da mensagem.
( ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem
que os demais destinatários tomem conhecimento.
( ) O endereço do computador utilizado pelo
remetente para envio da mensagem.
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Legislação

(4 questões)

13. Assinale a alternativa verdadeira, de acordo com
a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

15. Assinale a alternativa verdadeira, conforme a Lei
Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:
a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de
função de conﬁança.
( ) Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho
proﬁssional.
( X ) Redistribuição é o deslocamento motivado de
cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago
no âmbito do quadro de pessoal, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
( ) Dar-se-á a recondução funcional quando, não
sendo possível a transferência, ocorrer modiﬁcação do estado físico ou das condições de
saúde do funcionário, que aconselhe o seu
aproveitamento em atribuições diferentes,
compatíveis com a sua condição funcional.
( ) Readaptação é a volta do funcionário ao
cargo por ele anteriormente ocupado, em
conseqüência de reintegração decretada em
favor de outrem ou, sendo estável, quando
inabilitado no estágio probatório em outro
cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado,
ou, ainda, quando for declarada indevida a
transferência, a promoção por antigüidade e
o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284,
de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e
entidades de natureza privada sem ﬁnalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais
serão ﬁrmados após deliberação:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Do Gabinete do Governador.
Das Secretarias de Estado Setoriais.
Da Secretaria de Estado da Fazenda.
Dos respectivos Conselhos de
Desenvolvimento Regional.
) Das Secretarias de Estado
Desenvolvimento Regional.
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b.

c.

d.

e.

) Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível
de graduação, pós-graduação e os exigidos
como pré-requisito para o exercício proﬁssional em cada competência poderão ser considerados para ﬁns de progressão.
( ) Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas
gerenciais poderão receber o pagamento de
hora-plantão.
( ) O servidor que estiver em escala de sobreaviso, quando convocado para comparecer
ao local de trabalho e não o ﬁzer, perderá o
direito à percepção do sobreaviso inerente à
escala mensal, sendo vedada a inclusão nas
escalas dos meses seguintes, pelo período de
3 (três) meses.
( ) Aos servidores médicos ﬁca assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas
semanais. Esse horário deverá ser cumprido
em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala
de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor
atender a necessidade de serviço ﬁxada em
regulamento.
( X ) É proibido ao servidor manter sob sua cheﬁa
imediata, em cargo ou função de conﬁança,
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

16. “Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. Conforme a Lei Federal 8.080,
de 19 de setembro de 1990, esta deﬁnição corresponde ao conceito de:
a. ( X ) Integralidade de assistência.
b. ( ) Universalidade de acesso.
c. ( ) Descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo.
d. ( ) Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
e. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
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17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323
de 2 de março de 2006, leia as aﬁrmativas abaixo e
classiﬁque-as em verdadeiras ou falsas.
(

(

(

(

(

) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
) A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor,
nessa qualidade.
) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
) A responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências
e correta, as aﬁrmativas verdadeiras e falsas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F, F, V, V, F.
F, V, V ,F, V.
V, F, V, F, V.
V, V, F, F, V.
V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único
de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:
a. (
b. (

) Participação da comunidade.
) Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
c. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
d. ( ) Direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde.
e. ( X ) A assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.

19. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a
Constituição brasileira de 1988:
a. (
b. (

) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
) As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de
saúde, segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades ﬁlantrópicas e as
sem ﬁns lucrativos.
c. ( X ) É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas sem ﬁns lucrativos.
d. ( ) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos
em lei.
e. ( ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para ﬁns de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo
de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de ﬁnanciamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os
recursos provenientes:
a. ( X ) Do orçamento da seguridade social.
b. ( ) De ajuda, contribuições, doações e donativos.
c. ( ) De alienações patrimoniais e rendimentos de
capital.
d. ( ) Dos serviços que possam ser prestados sem
prejuízo da assistência à saúde.
e. ( ) De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.
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Médico • Neurologia

Conhecimentos Especíﬁcos
21. Indique a droga a ser usada na isquemia cerebral
transitária micro embólica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Heparina.
Aspirina.
Marevan.
Pentoxiﬁlina.
Dipiridamol.

(40 questões)

25. Na cefaléia orgásmica encontramos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rigidez de nuca.
Oftalmoplegia do III par.
Exame neurológico normal.
Náuseas e vômitos durante a dor.
Quadro confusional logo após a dor.

26. Na cefaléia em salvas encontramos:
22. Assinale a janela terapêutica para o tratamento
trombolítico endovenoso.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Três horas.
Seis horas.
Dez horas.
Doze horas.
Vinte e quatro horas.

23. Hemiplegia E e paralisia facial periferica D de
início abrupto caracterizam:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Lesão vascular frontal D.
Lesão vascular talâmica a E.
Lesão vascular em tronco.
Lesão vascular em hemisfério cerebelar E.
Lesão vascular pedúnculo cerebelar D.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Náuseas e vômitos.
Diplopia logo após a crise.
Confusao mental durante a crise.
Miose e ptose palpebral no lado da dor.
Obstrução nasal e lacrimejamento do lado
oposto à dor.

27. O exame complementar que conﬁrma o diagnóstico de cefaléia por arterite temporal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Angiograﬁa digital.
Eletroforese de proteínas.
Ressonância magnética cefálica.
Tomograﬁa computadorizada helicoidal cefálica.
Velocidade de hemosedimentação acima de 60.

28. Como cefaléia primária temos:
24. A síndrome de Wernick Korsakoﬀ est’a relacionado com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Alcoolismo agudo.
Alcoolismo crônico.
Intoxicação aguda com cocaina.
Intoxicação crônica com cocaína.
Uso de antipsicóticos atípicos.
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a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Enxaqueca com aura.
Cefaléia da hemorragia subaracnóide.
Cefaléia do tumor cerebral.
Cefaléia cervicogênica.
Cefaléia da síndrome do restaurante chinês.
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29. A cefaléia crônica diária está relacionada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Depressão.
Sinusite crônica.
Vício de refração.
Estado de ansiedade.
Abuso de analgésicos.

34. A encefalopatia aguda disseminada pode ter
curso:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Monofásico.
Surto remissão.
Progressivo.
Raramente bifásico.
Variável de paciente a paciente.

30. A principal causa de estado de mal epiléptico é:
35. Causa curável de demência:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Abuso de álcool.
Abstinência alcoólica.
Uso abusivo de drogas ilícitas.
Inerrupção abrupta do tratamento.
“Over dose” de anticonvulsivantes.

31. Como efeito colateral do uso da difenilhidantoina
temos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Alopecia.
Ataxia sensitiva.
Ataxia cerebelar.
Síndrome vestibular.
Baixa visual.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Neuro lues.
Alcoolismo.
Hematoma subdural.
Doença vascular cerebral.
Doenca de Parkinson.

36. O diagnóstico da doença de Alzheimer é realizado com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Biópsia cerebral.
Testes neuropsicológicos.
Ressonância magnética cefálica.
Exame neurológico.
Exame do liquor cefaloraquídeo.

32. Na epilepsia juvenil (de Janz) encontramos:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Mioclonias matinais.
Crises de ausência.
Crises acinéticas.
Crises Bravais Jacksonianas.
Crises Bravais Jacksonianas com generalizacao secundária.

33. Na encefalopatia aguda disseminada devemos
utilizar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Imunosupressores.
Pulso de corticoesteróides.
Vitamina E em altas doses.
Interferon B 1 A.
Antibióticos.

37. O tratamento farmacológico da doença de Alzheimer tem como base:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Vitamina E.
Gingko Biloba.
Corticoesteróides.
Vasodilatadores cerebrais.
Acetilcolinesterásicos.

38. O diagnóstico clínico de miastenia gravis e conﬁrmado através de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Biópsia muscular.
Teste farmacológico com Edrofônio.
Tomograﬁa computadorizada de mediastino.
Potenciais evocados.
Dosagem de CK.
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39. Na síndrome de Guillain Barre encontramos:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Diplegia facial.
Paralisia do 6 par.
Paralisia bilateral do hipoglosso.
Paralisia do palato.
Midriase paralítica.

44. Das drogas abaixo indique a que mais provoca
hiponatremia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Topiramato.
Lamotrigina.
Fenobarbital.
Carbamazepina.
Valproato de sódio.

40. A polineuropatia paraneoplásica ocorre mais
freqüentente nos tumores de:

45. Na neurite óptica inﬂamatória aguda usamos:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rins.
Pele.
Útero.
Pulmão.
Estômago.

41. O alvo de escolha na cirurgia da doença de Parkinson é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tálamo.
Substância negra.
Globo pálido interno.
Globo pálido externo.
Núcleo subtalâmico.

42. Das drogas listadas abaixo, qual pode ser usada
com segurança na doença de Parkinson?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cinarizina.
Clonazepam.
Risperidona.
Metoclopramida.
Olanzapina.

43. No tratamento da distonia aguda, a droga de
eleição é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Biperideno.
Benzodiazepina.
Levodopa.
Oxicarbazepina.
Valproato de sódio.
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( )
( )
(X)
( )
( )

Interferon B 1 b.
Gamaglobulina.
Pulso de corticóide.
Imunosupressores.
Vitamina B12.

46. Na oftalmoplegia internuclear pode ser encontrada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Esclerose multipla.
Tumor frontal bilateral.
Tumor de vermix cerebelar.
Infarto talâmico.
Neurite óptica.

47. Coma com ausência do reﬂexo vestibulo-mesencefálico ocorre nas lesões do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lobo frontal.
Lobo parietal E.
Hemisfério cerebelar E.
Medula cervical.
Tronco cerebral.

48. Como causa de coma sem sinais focais, de lateralização ou meníngeos temos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Infarto cerebral.
Tumor de cerebelo.
Distúrbio metabólico.
Meningite bacteriana.
Hemorragia subaracnoide.

Secretaria de Estado da Saúde

49. Caracterizam a síndrome de hipertensão endocraniana:

53. Assinale a alternativa correta:
a. (

a. ( X ) Cefaléia; Vômitos; Diplopia; Edema de papila.
b. ( ) Cefaléia; Vômitos; Edema de papila;
Anisocoria.
c. ( ) Cefaléia; Vômitos; Convulsão; Edema de papila.
d. ( ) Cefaléia; Vômitos; Paralisia facial; Edema de
papila.
e. ( ) Cefaléia; Vômitos; Edema de Papila; Ptose
palpebral unilateral.

50. Na síndrome da imunodeﬁciência adquirida, a
complicação neurológica mais freqüente é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Mielopatia dorsal.
Meningite cripticocica.
Síndrome de Guillain Barre.
Toxoplasmose cerebral.
Leucoencefalopatia multi focal.

51. Encefalopatia límbica ocorre:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Na diabete melittus.
No hipotireoidismo.
Na insuﬁciência supra renal.
Nos tumores de hipóﬁse.
Nos tumores vicerais.

b.

c.

d.

e.

) A atividade do eletrencefalograma é gerada
pela somatória dos potenciais de ação dos
neurônios corticais.
( ) A atividade do eletrencefalograma é gerada
pela somatória dos potenciais pós-sinápticos
dos neurônios corticais e subcorticais.
( ) A atividade do eletrencefalograma é gerada
pela somatória dos potenciais de ação do
neurônios corticais e subcorticais.
( ) A atividade do eletrencefalograma é gerada
pela somatória de potenciais pós-sinápticos e
de ação dos neurônios corticais e subcorticais.
( X ) A atividade do eletrencefalograma é gerada
pela somatória dos potenciais pós-sinápticos
dos neurônios corticais.

54. Com relação às fasciculações, não é correto aﬁrmar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) correspondem à contração de uma unidade
motora.
( ) constituem achado característico da Esclerose
Lateral Amiotróﬁca.
( X ) sua ausência exclui o diagnóstico de Esclerose
Lateral Amiotróﬁca.
( ) são encontradas em indivíduos sadios.
( ) são encontradas nas radiculopatias.

55. São medicamentos causadores de miopatias e
neuropatias, exceto:
52. Os achados neuroﬁsiológicos indicativos de
denervação ativa na Esclerose Lateral Amiotróﬁca
incluem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

ﬁbrilações e fasciculações.
ﬁbrilações e ondas positivas.
ﬁbrilações e potenciais gigantes.
ﬁbrilações e bloqueio de condução.
fasciculações e bloqueio de condução.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

cefalotina.
amiodarona.
vincristina.
cloroquina.
estatinas.

56. São critérios diagnósticos da polineuropatia da
doença crítica, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

doença grave.
desmame difícil do respirador.
possível fraqueza de membros.
polineuropatia sensitivo motora axonal.
ausência de ﬁbrilações na eletromiograﬁa.
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57. São causas de neuropatias desmielinizantes:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

amiodarona.
S. Guillain-Barré.
corticoesteróides.
Polirradiculoneurite inﬂamatória crônica.
Neuropatia com bloqueio de condução.

58. Classiﬁque as aﬁrmativas abaixo em Falsas ( F ) ou
Verdadeiras ( V ):
(

) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único.

(

) A descentralização, com direção única em
cada esfera de governo, é uma das diretrizes
do SUS.

(

) O atendimento integral, com prioridade para
as atividades assistenciais, sem prejuízo dos
serviços preventivos é um dos fundamentos
do SUS.

(

) O sistema único de saúde será ﬁnanciado com
recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, além de outras fontes.

(

a. (
b.

c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V, V, F, V, F.
V, F, V, F, V.
V, F, F, V, F.
F, V, V, F, V.
F, V, F, V, F.
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) Igualdade da assistência à saúde, com privilégio aos portadores de necessidades especiais.
( ) Unidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.
( ) Identiﬁcação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
( X ) Integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico.
( ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde nos níveis fundamentais de assistência.

60. A descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo, como um
dos princípios do SUS, conforme o que dispõe a Lei
Federal 8.080/90, compreende:

) O sistema único de saúde será ﬁnanciado
exclusivamente com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de baixo para cima.
a.
b.
c.
d.
e.

59. De acordo com a Lei federal 8.080/90, são princípios do SUS:

I.

Ênfase na descentralização dos serviços para
os municípios.

II.

Regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde.

III. As atividades de saneamento e meio ambiente.
IV. As atividades de vigilância sanitária.
V.

As atividades de saúde do trabalhador.

Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São verdadeiras todas as aﬁrmações.
São verdadeiras as aﬁrmações I e II.
São verdadeiras as aﬁrmações I e III.
São verdadeiras as aﬁrmações I, II e III.
São verdadeiras as aﬁrmações I, IV e V.

.
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