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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 Responda as questões 26, 27 e 28 com base no caso 
clínico abaixo.

 Paciente jovem, hipertensa, diabética e tabagista, 
admitida no Pronto Socorro com quadro de cefaleia 
súbita de forte intensidade, associada à perda da 
consciência. Ao exame encontrava-se: consciente, 
orientada, pupilas anisocóricas (pupila direita maior 
que a esquerda), ptose palpebral à direita, estrabismo 
divergente do olho direito, rigidez de nuca, sem deficit 
motor, reflexo cutâneo plantar em flexão bilateralmente. 

26) Assinale a alternativa correta. 
a) Trata-se da típica história da ruptura do aneurisma 

cerebral. A anisocoria assim com a ptose palpebral e o 
estrabismo divergente são decorrentes da compressão 
do IV nervo craniano do lado direito

b) Trata-se da típica história clínica de ruptura do aneurisma 
cerebral. A anisocoria assim com a ptose palpebral e o 
estrabismo divergente, são decorrentes da compressão 
do III nervo craniano do lado direito

c) Trata-se da típica história da ruptura do aneurisma 
cerebral. A perda da consciência se relaciona ao 
comprometimento da artéria basilar pelo aneurisma 
cerebral

d) Trata-se de uma síndrome de irritação meníngea, 
devido à presença de rigidez de nuca, sendo a provável 
etiologia o sangramento de veias perimesencefálicas

e) Trata-se de uma cefaléia oftalmoplégica complexa, com 
acometimento do III e IV nervo craniano à direita. A 
rigidez de nuca não deve ser considerada com parte da 
doença atual

27) Assinale a alternativa correta. 
a) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à 

direita, ocorre devido à compressão do III nervo pelo 
aneurisma cerebral, localizado ao nível do seguimento 
da comunicante posterior, da artéria carótida interna 
direita

b) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à direita, 
ocorre devido a compressão do IV nervo pelo aneurisma 
cerebral localizado ao nivel do seguimento comunicante 
posterior da artéria carótida interna direita

c) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à direita, 
ocorre devido a compressão do VI nervo, por um 
aneurisma cerebral localizado ao nivel do seguimento 
oftálmico da artéria carotida interna direita

d) A anisocoria é decorrente da compressão do V nervo à 
direita, por uma aneurisma cerebral localizado ao nivel 
do seguimento intracavernoso da carótida interna direita

e) Os aneurismas localizados ao nivel do topo da artéria 
basilar quando rotos, levam a anisocoria por compressão 
do III nervo ao nível da fossa interpeduncular

28) Assinale a alternativa correta. 
a) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clinico é 

classificado com grau I
b) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clinico é 

classificado com grau Ia
c) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clinico é 

classificado com grau III
d) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clinico é 

classificado com grau IV
e) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clinico é 

classificado com grau II

29) Paciente com suspeita clínica de aneurisma cerebral 
roto, com TC de crânio normal. Assinale a alternativa 
correta.
a) Deve-se solicitar RM de encéfalo com sequência de 

perfusão e difusão
b) Deve-se solicitar ângio-RM de encéfalo com sequência 

de 3D TOF
c) O exame seguinte à TC de crânio normal para o 

esclarecimento diagnóstico de ruptura de aneurisma 
cerebral é a punção lombar com coleta de LCR e prova 
dos 3 tubos

d) Com a TC normal deve-se aguardar de 7 a 10 dias para 
repetir uma nova TC

e) Aguardar de 7 a 10 dias para solicitar angiografia com 
estudo dos vasos extra e intracranianos

30) Em relação à anatomia das artérias cerebrais assinale a 
alternativa correta.
a) A artéria oftálmica pode se originar a partir da artéria 

cerebral anterior
b) A artéria vidiana é ramo da artéria cerebral media 

acessória
c) A artéria oftálmica recorrente é ramo da artéria carótida 

interna seguimento lácero
d) A artéria tentorial medial é ramo da artéria hipoglossal 

primitiva
e) A artéria meningea acessória é ramo da artéria faríngea 

ascendente

31) Assinale a alternativa correta em relação ao topo da 
artéria basilar.
a) A forma e localização das artérias perfurantes dependem 

do momento da regressão da artéria PICA
b) A forma e localização das artérias perfurantes dependem 

do momento da regressão da artéria cerebral posterior 
P1

c) A forma e localização das artérias perfurantes dependem 
do momento da regressão da artéria trigeminal

d) A forma e localização das artérias perfurantes dependem 
do momento da regressão da artéria cerebelar superior

e) A forma e localização das artérias perfurantes dependem 
do momento da regressão da artéria hipoglossal

32) Sobre o hemangioma cavernoso, analise as sentenças 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Está tipicamente dentro do cone muscular e causa 

proptose axial.
II. É o tumor orbitário benigno mais frequente no adulto
III. Involuem espontaneamente em cerca de 50% dos 

casos.
a) I, II e III são incorretas
b) I, II e III são corretas
c) Apenas II e III são corretas
d) Apenas I e II são corretas
e) Apenas I é correta

33) A artéria meníngea acessória apresenta anastomoses 
com várias artérias extra e intracranianas exceto.
a) Artéria pterigovaginal
b) Artéria occipital
c) Artéria palatina ascendente
d) Artéria ascendente feringea
e) Artéria tentorial
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34) De acordo com a embriologia dos vasos extra e 
intracranianos assinale a alternativa incorreta.
a) O remanescente da artéria trigeminal é a artéria lateral 

do clivus
b) A artéria comunicante posterior constitui a divisão dorsal 

da carótida primitiva
c) A artéria hipoglossal dá origem a artéria faríngea 

ascendente
d) A artéria faríngea ascedente da origem a artéria 

oftalmica dorsal
e) A artéria oftálmica recorrente se origina da tronco infero 

lateral

35) São sinais clínicos da síndrome do seio cavernoso, 
EXCETO:
a) Oftalmoplegia completa com acometimento do III, IV e 

VI nervos cranianos
b) Dor retro ocular com quemose e exoftalmia
c) Oftalmoplegia homolateral com quemose e exoftalmica
d) Dor retro ocular, quemose, exoftalmia e hipoestesia no 

território de V1 e V2
e) Discoria homolateral com analgesia em território de V1

36) Assinale a alternativa correta. Na ressonância 
magnética de encefálo o subependimoma (tumor 
cerebral) apresenta as seguintes características:
a) Hipo ou isossinal em T1 com moderado hipersinal em 

T2, sem realce após contraste
b) Hipo ou isossinal em T1 com moderado hipersinal em 

T2, com realce após contraste
c) Hipossinal em T1 com hiposinal em T2, sem realce após 

contraste
d) Hipossinal em T1 com hiposinal em T2, com realce após 

contraste
e) Hipersinal em T1 com hipersinal em T2, sem realce 

após contraste

37) Assinale a alternativa correta, entre os tumores 
encefálicos relacionados abaixo, apresentam-se com 
maior frequência adulto jovem o:
a) Glioma de via óptica e glioma do diencéfalo
b) Glioblastoma multiforme e hemagioblastoma cerebelar
c) Oligoastrocitoma, meduloblastoma e ependimoma
d) Meduloblastoma e ependimoma
e) Astrocitoma subependimário de células gigantes e 

ependimoma

38) Assinale a alternativa correta com relação aos 
aneurismas cerebrais incidentais (não-rotos).
a) Em 90% dos casos se localizam no segmento M3 e P1
b) 90 a 95% localizam-se no território do sistema carotídeo, 

sendo a topografia da artéria comunicante anterior e a 
cerebral anterior, responsável por 30% dos casos

c) No território do sistema vértebro basilar, a localização 
mais comum é na artéria cerebelar superior

d) A localização mais comum são nas artérias comunicantes 
posteriores e oftálmicas

e) A localização no topo da artéria basilar representa 15% 
dos casos

39) Sobre a epidemiologia dos tumores cerebrais, analise  
as sentenças abaixo  e marque V (verdadeiro) ou F 
(falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
(  ) Os astrocitomas difusos apresentam aumento da 

incidência próximo a terceira e quarta décadas de vida, 
comprometendo principalmente os hemisférios e com 
tendência à progressão para lesões de alto grau.

(  ) A grande maioria dos tumores encefálicos em crianças 
surgem nos hemisférios cerebrais acima do tentório.

(  ) Tumores intracranianos são relativamente incomuns em 
adolescentes e adultos jovens.

(  ) Glioblastoma, schwannoma e astrocitomas anaplásicos 
são os três tipos histológicos mais comuns em adultos.

a) V, F, V, F
b) V, V, V, V
c) F, F, V, F
d) V, V, F, F
e) F, V, F, V

40) Sobre os tumores neuroectodérmicos primitivos, 
analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. São tumores que se desenvolvem rapidamente e podem 

se disseminar ao longo da medula espinhal e meninges.
II. Quando surgem no cerebelo, são chamados 

meduloblastomas, podendo ser curados por cirurgia e 
radioterapia. 

III. São chamados pineoblastomas quando ocorrem na 
glândula pineal e têm melhor prognóstico que os 
meduloblastomas.

a) Apenas I é correta
b) I, II e III são incorretas
c) I, II e III são corretas
d) Apenas II e III são corretas
e) Apenas I e II são corretas

41) O fechamento precoce da sutura metópica é 
denominado.
a) Escafocefalia
b) Plagiocefalia 
c) Holoprosencefalia
d) Trigonocefalia
e) Turricefalia 

42) Com relação ao ressangramento do aneurisma cerebral, 
é correto afirmar:
a) A taxa de ressangramento é maior nas primeiras 48 

horas, após a hemorragia inicial
b) A administração endovenosa de inibidor da enzima 

de conversão da angiotensina I em angiotensina II, 
diminui a taxa de ressangramento, por atuar sobre os 
mecanismos bioquímicos da hemostasia, impedindo a 
fibrinólise do coágulo sobre a lesão vascular 

c) O ressangramento é o principal responsável pelo 
vasoespasmo tardio, elevando a taxa de morbidade 

d) Não há correlação entre o ressangramento e a taxa de 
mortalidade e morbidade desta patologia

e) O ressangramento é mais comum nos paciente jovens e 
hipertensos, do que nos idosos e tabagistas de acordo 
com estudo ISUIA
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43) Quanto aos sinais clínicos tardios nas lesões do 
motoneurônio superior, assinale a alternativa correta.
a) Hipertonia espástica, hiperreflexia e tremor de pequena 

amplitude nas extremidades
b) Priapismo, bexiga neurogênica e assimetria de reflexo 

cutâneo abdominal
c) Hiperreflexia profunda com reflexo cutâneo abdominal 

ausente
d) Hipotonia, atrofia muscular, sinal da roda denteada e 

fasciculações
e) Sinal de Babinsk unilateral com hiporreflexia profunda

44) A respeito do fluxo sanguíneo cerebral global, é correto 
afirmar:
a) É uniforme para todo o encéfalo
b) Corresponde a 45 % do débito cardíaco
c) Não há modificações de fluxo sanguíneo cerebral 

relacionada com a atividade do tecido cerebral
d) A substância cinzenta recebe um fluxo sanguíneo menor 

que a substância branca
e) O cérebro recebe aproximadamente 750 ml/min de 

sangue arterial

45) A calosotomia anterior está indicada no tratamento 
da epilepsia de difícil controle. Assinale a alternativa 
correta.
a) Paciente portador da síndrome de West, que não 

responde ao tratamento com ACTH
b) Pacientes com epilepsia generalizada refratária ao 

tratamento clínico, particularmente na síndrome de 
Lennox-Gastaut

c) O paciente portador de lesão mesial temporal bilateral, 
que não responde ao tratamento clínico

d) O pacientes com displasia cortical unilateral e 
esquizencefalia

e) Paciente jovem com distúrbio de migração neuronal e 
holoprosencefalia

46) Com relação aos sintomas na estenose do canal lombar, 
é correto afirmar.
a) São geralmente unilaterais com irradiação para todo 

o membro inferior, associado à ausência de reflexos 
principalmente o aquiliano

b) Não tem relação com a deambulação, pois o principal 
elemento desta patologia é o espessamento do 
ligamento amarelo

c) Estão relacionados com o aumento da postura lordótica, 
provocada pelo ortostatismo ou por deambulação

d) Exacerba quando o paciente assume a posição sentada, 
devido ao encurtamento do canal, pela protrusão do 
ligamento amarelo

e) É mais comum em mulheres do que em homens, devido 
à lordose lombar

47) Em relação ao sinal de Lhermitte é correto afirmar.
a) É sinal patognomônico da síndrome de Brawn-Sequard
b) Consiste em hipoestesia térmico dolorosa nos membros 

superiores, decorrente da dilatação do canal central da 
medula

c) Consiste no primeiro sinal da herniação da amígdala 
cerebelar, nos pacientes portadores de Arnold-Chiari 
tipo I

d) Aparece em paciente com síndrome do desfiladeiro 
torácico

e) Sensação do tipo “choque elétrico”, que corre pela 
coluna, quando se faz flexão do pescoço. Pode ser 
decorrente de uma mielopatia espondilogênica cervical 
ou uma lesão intramedular do tipo desmielinização em 
placa

48) Paciente com 32 anos vítima de trauma craniano por 
chifrada de boi, socorrido na cidade de origem, onde 
recebeu os primeiros cuidados, sendo, posteriormente, 
liberado para domicílio. Após 3 dias desenvolveu 
dificuldade para falar, sendo então reencaminhando 
ao Pronto Socorro, onde havia atendimento 
Neurocirúrgico. 

 Ao exame apresentava ferimento fronto-temporal 
esquerdo já suturado, hematoma subgaleal do mesmo 
lado, sem sinais de processo infeccioso. Neurológico: 
consciente, afasia motora, força normal, reflexos 
normais. Realizado Rx e CT de crânio que mostraram 
afundamento de mais de uma tábua óssea sem 
hematoma subdural ou contusão adjacente. Neste 
momento está sem sinais clínicos ou laboratoriais de 
infecção. Assinale a alternativa correta em relação à 
conduta mais adequada.
a) Acompanhamento clínico, já que o paciente se encontra 

bem e afasia motora provavelemente é transitória
b) Acompanhamento clínico, com uso de antibiótico de 

amplo espectro por 10 dias devido ao risco de meningite 
e abscesso

c) Abertura do ferimento, redução do afundamento e uso 
de antibiótico de amplo espectro por 21 dias devido ao 
risco de abscesso cerebral

d) Abertura do ferimento, craniectomia para redução do 
afundamento e não utilizar antibiótico

e) Craniectomia na região do ferimento associado ao uso 
de antibiótico por 21 dias

49) Assinale alternativa correta em relação à Síndrome de 
hemisecção medular.
a) Comprometimento da motricidade homolateral, da 

sensibilidade térmico dolorosa contralateral e da 
sensibilidade vibratória homolateral à lesão

b) Comprometimento da motricidade contralateral e da 
sensibilidade vibratória contralateral à lesão

c) Comprometimento da motricidade homolateral e perda 
da propriocepção contralateral à lesão

d) Comprometimento da sensibilidade térmico e dolorosa 
homolateral à lesão com preservação da sensibilidade 
vibratória

e) Comprometimento da motricidade contralateral e da 
sensibilidade vibratória homolateral à lesão

50) A principal causa de anosmia bilateral permanente é:
a) Meningoencefalite  bacteriana com acometimento do 

lobo temporal bilateral
b) Rinite alérgica crônica
c) Uso de droga
d) Trauma crânioencefálico
e) Sinusite crônica


