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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Os recém-nascidos apresentam reflexos que servem como parâmetros de avaliação de seu 
desenvolvimento e de sinais de possíveis distúrbios. Sobre o reflexo de Magnus-de Kleijn, é correto 
afirmar que

(A) pode  ser avaliado estimulando-se o lábio do recém-nascido com o dedo, apresentando sucção reflexa.
(B) pode ser desencadeado por reflexos sonoros, visuais ou cinestésicos. Também pode ser desencadeado por 

palmas, queda da cabeça e pelo estiramento brusco do lençol por baixo da criança.
(C) é pesquisado com o RN em decúbito dorsal, com uma mão no peito da criança e a outra virando a cabeça 

da criança para os lados. A resposta é de extensão dos membros voltados para o lado facial e flexão dos 
membros voltados para o lado occipital. 

(D) o RN deve ser mantido pelos dois antebraços a partir da posição deitada (Decúbito dorsal), de modo a fazê-lo 
sentar-se.

(E) em ambiente com pouca luz utiliza-se um foco luminoso para iluminar os olhos do RN, avaliando a resposta 
direta e a resposta consensual. 

 

QUESTÃO 27
O líquido cefalorraquidiano (LCR) é fundamental para a compreensão do sistema nervoso central e suas 
doenças. Ele exerce função de proteção mecânica, imunológica e difusão de eletrólitos e proteínas. 
Sobre o LCR, ele é produzido, em sua maior parte, em qual estrutura e quem é responsável pela sua 
absorção, respectivamente?

(A) Plexo coroide e ventrículos laterais.
(B) Vilos aracnóideos e plexo coroide.
(C) Barreira hematoencefálica e plexo coroide.
(D) Plexo coroide e vilos aracnóideos.
(E) Aqueduto cerebral e plexo coroide.

QUESTÃO 28
O Eletroencefalograma com padrão anormal, caracterizado por surtos de duração de 1 a 10 segundos 
com espículas, ondas agudas e ondas lentas ocorrendo de forma síncrona ou assíncrona entre os 
dois hemisférios cerebrais, separados por períodos de duração de cerca de 20 segundos de amplitude 
muito baixa (5µV), conforme apresentado na figura a seguir, constitui qual padrão?
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(A) Surto-supressão.
(B) Ondas agudas positivas rolândicas.
(C) Traçado EEG isoelétrico.
(D) Hipsarritmia.
(E) Atividades delta, teta e alfa monorrítmicas.

QUESTÃO 29
As distrofinopatias, assim como as 
sarcoglicanopatias, não podem ser 
diferenciadas pela biópsia muscular, sendo 
feita a análise da proteína do fragmento 
muscular por imuno-histoquímica ou 
immunobloting. A respeito dessas doenças, é 
correto afirmar que

(A) a deficiência da proteína distrofina é característica 
das distrofias musculares ligadas ao X. A 
distrofina exerce função estrutural, contribuindo 
para a força, flexibilidade e estabilidade do 
plasmalema durante a contração muscular. 

(B) nas distrofias musculares ligadas ao X existe 
excesso de distrofina, o que causa acúmulo 
no músculo, fazendo com que ele fique flácido 
e inchado, como na pseudo-hipertrofia de 
panturrilhas.

(C) as sarcoglicanopatias correspondem à distrofia 
muscular de cinturas, autossômica dominante 
tipo 1C (LGMD1C) ou doença muscular ondulate.

(D) a miopatia de Bethlem é sinônimo de 
distrofinopatias. 

(E) a síndrome de Schwartz-Jampel é o nome 
dado às sarcoglicanopatias e caracteriza-se 
pela mutação no gene do receptor da rianodina 
(RyR1).

QUESTÃO 30
Sobre as cromossomopatias, é correto 
afirmar que

(A) a síndrome de Angelman caracteriza-se por 
ausência de comprometimento das funções 
cognitivas, hipopigmentação, micropênis e 
epilepsia.

(B) a síndrome de Prader-Willi, acredita-se, é 
decorrente de alterações genéticas, no entanto, 
ainda não foi possível identificar qual é o gene 
responsável. Alguns autores sugerem que o 
distúrbio seja decorre da hiperalimentação 
que os pais oferecem à criança, podendo ser 
um distúrbio de origem materna, secundário a 
hiperalimentação.

(C) a síndrome de Down é a principal causadora 
de Deficiência mental. Também chamada 
de trissomia do 21, foi a primeira aberração 
cromossômica descrita na raça humana. 

(D) as síndromes Klinefelterianas caracterizam-se 
por 45, X ou 46, X com mosaicos diversos. 

(E) a síndrome de deleção terminal 1p36 é a 
síndrome menos frequente e é assintomática, 
sendo apenas encontrada ao acaso em exames 
de cariótipo.

QUESTÃO 31
A calota craniana apresenta um crescimento 
característico nos primeiros anos de 
vida. Ocorre um constante mecanismo 
de remodelamento ósseo que permite o 
crescimento ordenado do cérebro e, por 
conseguinte, da estrutura óssea que o 
protege. Sobre esse desenvolvimento, é 
correto afirmar que

(A)  o fechamento da sutura sagital promove o 
crescimento da cabeça em sua região superior, 
ocasionando turricefalia.

(B) o fechamento da sutura coronária unilateral 
ocasiona um crescimento assimétrico do crânio, 
chamado dolicocefalia.

(C) a plagiocefalia ocorre graças ao fechamento da 
sutura metópica.

(D) o fechamento da sutura metópica causa o formato 
da cabeça arredondado na região posterior.

(E) a plagiocefalia postural pode ocorrer por fatores 
pré e pós-natais. A constrição intrauterina, posição 
supina para dormir, torcicolo e prematuridade 
são fatores causais. 
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QUESTÃO 32
As encefalopatias crônicas da infância 
são frequentes em ambulatórios de   
neuropediatria. Os pacientes podem 
apresentar desde quadros puramente 
motor até quadros com graves disfunções 
neurológicas superiores. Para esse grupo 
de pacientes, costuma-se utilizar o termo 
paralisia cerebral (PC). Referente à PC, é 
correto afirmar que

(A) pacientes com paralisia cerebral sempre 
apresentam comprometimento cognitivo

(B) ela pode ser dividida em espástica, distônica 
ou mista. Nesses grupos, apenas a espática 
apresenta comprometimento cognitivo.

(C) de acordo com as características semiológicas 
dominantes os quadros clínicos podem ser 
divididos em três formas principais: espástica, 
atetósica e atáxica. Um quarto grupo reuniria 
formas mistas com quadros heterogêneos. 

(D) pacientes com hemiplegias tendem a utilizar mais 
o lado afetado que o lado normal, negligenciando 
o lado saudável. 

(E) a forma atáxica é a 2ª mais frequente, acometendo 
30% dos casos de PC. 

QUESTÃO 33
Paciente de 8 anos, é levado pela mãe 
à consulta com queixas de cefaleia 
hemicraniana, pulsátil, que melhora com 
sono, com presença de escotomas visuais 
em alguns episódios precedendo as crises. 
Os episódios ocorrem há 1 ano, com prejuízo 
nas atividades acadêmicas, acarretando em 
faltas frequentes. Em relação ao caso clínico 
apresentado, qual das medicações não é 
indicada para a profilaxia?

(A) Ácido valproico.
(B) Ritalina.
(C) Propranolol.
(D) Topiramato.
(E) Amitriptilina.

QUESTÃO 34
Paciente de 12 anos, feminino, chega 
ao pronto atendimento com queixas de 
cefaleia occipital de início há 1 hora, de forte 
intensidade. Refere alteração visual, com 
visão borrada e tontura. Ao exame, pode-se 
observar disartria, e a paciente refere diplopia. 
Vem apresentando episódios semelhantes há 
1 ano, já realizou EEG normal e RNM crânio 
normal. Qual é o diagnóstico e a melhor 
opção terapêutica, respectivamente?

(A) Enxaqueca com aura – propranolol.
(B) Enxaqueca hemiplégica – ácido valproico.
(C) Enxaqueca da artéria basilar – ácido valproico.
(D) Enxaqueca abdominal cíclica da infância – 

ondasentrona e propranolol.
(E) Cefaleia em salvas – Topiramato.

QUESTÃO 35
Paciente feminino, 1 ano e 6 meses, com 
história de regressão do desenvolvimento 
neuropsicomotor, perda do contato 
visual, movimentos repetitivos de tronco 
e movimentos estereotipados intenso nas 
mãos. Foi realizada pesquisa genética que 
encontrou a mutação MECP2. Qual é o 
diagnóstico?

(A) Transtorno do espectro autista.
(B) Encefalopatia bilirrubínica.
(C) Sindrome de Rett.
(D) Síndrome do X frágil.
(E) Mucopolissacaridose.

QUESTÃO 36
Sobre as malformações do sistema nervoso 
central, pode-se afirmar que

(A) a neurolação primária ocorre entre a 6ª e 
a 8ª semana gestacional, podendo causar 
anencefalia.

(B) a proliferação neuronal ocorre do 5º ao 7º mês 
gestacional, podendo gerar esquizencefalia.

(C) o período de clivagem ocorre da 3ª a 4ª semana 
gestacional, é quando ocorre a mielomeningocele.

(D) o período de migração neuronal ocorre do 3° 
ao 5º mês gestacional, é quando pode surgir 
polimicrogiria.

(E) a mielinização finaliza-se com o final do 6º mês 
de vida da criança.

QUESTÃO 37
Sobre as doenças de instalação no sistema 
nervoso central, pode-se afirmar que

(A) as doenças desmielinizantes de padrão 
monofásico, como a encefalomielite aguda 
disseminada, a neurite óptica e a doença de 
hurst, não têm relação com infecções virais. 

(B) a adrenoleucodistrofia é uma doença 
peroxissomal caracterizada por anormalidades 
no SNC e disfunção da suprarrenal, com acúmulo 
de ácidos graxos de cadeia ultralonga.

(C) as vasculites que acometem o SNC não alteram 
a RNM crânio.

(D) a esclerose mielinoclástica difusa, conhecida 
como doença de Schilder, pode ser monofásica 
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ou polifásica. Geralmente a lesão medular 
encontra-se na região cervical com aspecto 
pseudotumoral e a neurite óptica é bilateral em 
mais de 80% dos pacientes. 

(E) a atividade inflamatória crônica da esclerose 
múltipla observada no líquor é caracterizada pelos 
baixos níveis de IgG e ausência de alteração na 
eletroforese por bandas oligoclonais. 

QUESTÃO 38
Paciente de 1 ano e 8 meses é levado pela 
mãe ao pronto-socorro com quadro de 
infecção de vias aéreas superiores, com febre 
de 38,8°, tosse produtiva e ativa. Enquanto 
é realizada a triagem, a paciente inicia com 
crise convulsiva tônico-clônica generalizada, 
que dura 40 segundos. Quando o médico 
chega ao atendimento, a criança encontra-
se sonolenta e com resposta de choro ao ser 
manipulada. Após 5 minutos recupera o nível 
de consciência sem outras alterações, exceto 
a inflamação dos pilares amigdalianos, sem 
sinais meníngeos. Nunca havia tido eventos 
semelhantes. Qual deve ser a conduta do 
pediatra? 

(A) Orientar os familiares com relação à gravidade 
do quadro e iniciar tratamento profilático

(B) Solicitar líquor, eletroencefalograma e 
ressonância nuclear magnética de crânio, para 
então definir a conduta.

(C) Deve-se encaminhá-lo ao neuropediatra com 
urgência.

(D) Orientar a família com relação à benignidade do 
quadro e não fazer nenhum tratamento profilático 
para a convulsão febril simples.

(E) Por tratar-se de uma convulsão febril complexa, 
deve-se  iniciar tratamento com benzodiazepínico. 

QUESTÃO 39
A síndrome de Lennox-Gastaut é uma 
encefalopatia epiléptica caracterizada por 
vários tipos de crises de difícil controle. 
Referente ao assunto, é correto afirmar que

(A) as crises gelásticas caracterizam essa patologia.
(B) a evolução é favorável com bom controle das 

crises.
(C) a carbamazepina é uma droga de primeira 

escolha para tratamento.
(D) a fenitoina, associada ao fenobarbital, é a 

segunda escolha para o tratamento. 
(E) o eletroencefalograma é composto por espículas-

ondas < 2,5 Hz difusa e paroxismos de ritmos 
rápidos a 10-12 Hz durante o sono.

QUESTÃO 40
Paciente de 7 anos é levado à consulta pela 
mãe com diagnóstico de migrânea. Quais 
achados clínicos são mais comuns nessa 
idade quando comparado aos adultos?

(A) Parestesia de membros inferiores.
(B) Duração menor de 2 horas.
(C) Diplopia.
(D) Escotomas cintilantes.
(E) Papiledema.

QUESTÃO 41
Qual tumor no sistema nervoso central é o 
mais comum na infância?

(A) Astrocitoma.
(B) Ependimoma.
(C) Glioblastoma.
(D) Craniofaringioma.
(E) Meningioma.

QUESTÃO 42
Sobre os distúrbios do sono, é correto afirmar 
que

(A) a apneia do sono pode ser obstrutiva, central 
ou mista e os estágios 1 e 2 do sono tornam-se 
muito reduzidos.

(B) a narcolepsia é uma síndrome composta por 
sonolência excessiva durante o dia e crises de 
cataplexia. Também pode apresentar paralisia 
no sono e alucinações hipnagógicas.

(C) o sonilóquio é o sinônimo do sonambulismo. O 
paciente não pode ser acordado nesse período, 
com riscos de gerar problemas emocionais. 

(D) o terror noturno consiste em crises convulsivas 
que ocorrem durante a noite, necessitando de 
tratamento medicamentoso e psicológico.

(E) a cataplexia caracteriza-se pelo aumento súbito 
do tônus, podendo causar quedas.

QUESTÃO 43
Qual doença  tem como característica o 
desenvolvimento de schwanoma do nervo 
auditivo bilateral?

(A) Esclerose Tuberosa.
(B) Neurofibromatose tipo I.
(C) Neurofibromatose tipo II.
(D) Angiomatose Retinocerebelar de Von Hippel-

Lindau.
(E) Incintinentia Pigmenti de Bloch-Sulzberger.
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QUESTÃO 44
Qual é a melhor droga para tratamento de 
síndrome de West em criança com esclerose 
tuberosa?

(A) Ácido valproico.
(B) ACTH.
(C) Fenobarbital.
(D) Vigabatrina.
(E) Topiramato.

QUESTÃO 45
Paciente de 12 anos, masculino, chega 
ao pronto atendimento com movimentos 
involuntários de início abrupto em membro 
superior direito e esquerdo. Observa-se  que 
o jovem tenta incorporar o movimento a 
algo, como coçar o abdome, passar a mão 
no cabelo, etc., com o objetivo de tornar 
os movimentos menos aparentes. Durante 
o exame neurológico, percebe-se que os 
movimentos são interrompidos do seu curso 
normal, gerando anomalias nas provas naso 
index naso. Foi iniciado tratamento com ácido 
valproico 250mg 1x ao dia. Após 1 semana, 
teve melhora de 50% dos movimentos e 
controle completo em 20 dias. Qual é o 
diagnóstico?

(A) Psicose.
(B) Coreia.
(C) Doença de Huntignton.
(D) Simulação.
(E) Epilepsia.

QUESTÃO 46
A respeito da classificação das epilepsias, é 
correto afirmar que

(A) a epilepsia focal benigna da infância com 
ponto centrotemporal caracteriza-se por 
parciais complexas, acometendo membros, 
acompanhada de sintomas visuais.

(B) a epilepsia da infância com paroxismos occipitais 
apresenta EEG interictal com ponta onda 
temporal e tem caráter benigno.

(C) a epilepsia tipo Gastaut costuma ter diversos 
tipos de crises, principalmente crises tônicas e 
astáticas. 

(D) a epilepsia do lobo frontal autossômica dominante 
noturna caracteriza-se por crises generalizadas. 

(E) a epilepsia tipo Panayiotopoulos caracteriza-
se por crises parciais benignas, com distúrbios 
autonômicos e comportamentais, desvio ocular 
e frequente comprometimento da consciência, 
podendo ou não generalizar.

QUESTÃO 47
Quando o paciente se encontra em coma, é 
preciso conhecer os sinais e sintomas que o 
exame neurológico pode revelar. Referente 
ao assunto, é correto afirmar que

(A) o sistema de constrição da íris é constituído pelo 
parassimpático do III nervo, que representa a via 
eferente do reflexo fotomotor.

(B) o sistema de dilatação da íris é constituído pelo 
sistema parassimpático e inicia-se no córtex 
cerebral, pois certos estímulos causam dilatação 
pupilar. 

(C) os reflexos oculocefálicos são pesquisados com 
a movimentação passiva da cabeça do paciente, 
laterais ou extensão e flexão. Os glóbulos 
oculares desviam-se conjugadamente para o 
mesmo lado ao deslocamento da cabeça.

(D) o reflexo oculovestibular consiste na estimulação 
térmica do conduto auditivo eterno por meio de 
água quente, na qual a resposta normal será 
um desvio lento dos olhos para o lado oposto do 
estimulado.

(E) a presença de piscamento à ameaça não 
representa preservação de certo grau de 
consciência. 

QUESTÃO 48
São critérios maiores para o diagnóstico de 
esclerose tuberosa, EXCETO

(A) Túber cortical.
(B) Nódulo subependimário.
(C) Astrocitoma de células gigantes.
(D) Fibroma gengival.
(E) Angiofibroma facial.

QUESTÃO 49
Para confirmação do diagnóstico de morte 
encefálica em crianças com idade de 7 dias a 2 
meses incompleto, é preciso realizar exames 
com intervalo de tempo entre eles. Qual(is) é/
são o(s) exame(s) e o tempo necessário?

(A) Dois EEG, com intervalo de 6 horas.
(B) Pet scan e EEG, com intervalo de 36 horas.
(C) Dois doppler transcraniano, com intervalo de 24 

horas. 
(D) EEG e Doppler transcraniano, com intervalo de 

12 horas.
(E) Angiografia e EEG, com intervalo de 12 horas. 
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QUESTÃO 50
De acordo com o teste de denver, com 24 
meses, a criança deve ser capaz de

(A) pular 10 vezes em um pé só.
(B) alimentar-se com colher, derramando um pouco.
(C) equilibrar-se por 10 segundos em um pé só.
(D) utilizar o plural na comunicação oral.
(E) lavar as mãos e seca-las de forma independente.




