
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto 

abaixo. 
 

Tecendo a manhã 
 

(João Cabral de Melo Neto) 
1 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
 

2 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 
 
1. A partir da  leitura de todo o poema, depreende-se 

que ele apresenta 
 

(A) a maneira como os galos gritam nas manhãs 
a fim de fazer com que todos acordem. 

 
(B) um fato sem importância que aconteceu em 

uma manhã qualquer. 
 

(C) um trabalho individualizado e que não tem 
um produto final. 

 
(D) a construção solidária de um objeto, de uma 

obra ou de uma nova sociedade. 
________________________________________________ 

 
2. O provérbio que se aplica ao poema é 

 
(A) de grão em grão a galinha enche o papo. 
(B) uma andorinha só não faz verão. 
(C) cada um por si e Deus por todos. 
(D) quando um não quer dois não brigam. 

________________________________________________ 
 

3. O poema apresenta basicamente as seguintes 
oposições: 

 
(A) individualidade × coletividade   e   dependên-

cia ×  autonomia. 
 

(B) trabalho × ócio  e  solidariedade  ×  indivi-
dualidade. 

 
(C) produtividade × improdutividade  e  indepen-

dência ×  insegurança. 
 

(D) capacidade de criação ×  falta de criatividade   
e  atividade  × inatividade. 

________________________________________________ 
 

4. Em  entretendendo (entretender),  nota-se a 
presença das palavras 

 
(A) entender; tenda; estender; entreter.  
(B) entre; tenda;  entender; tender.  
(C) entre; entristecer; depender; tender.  
(D) entretenimento; entendimento; tendência; 

distender. 

5. Na oração Um galo sozinho não tece uma manhã:, 
a palavra em destaque tem a função sintática de 

 
(A) sujeito. 

 
(B) adjunto adnominal de negação. 

 
(C) adjunto adverbial de negação. 

 
(D) objeto direto. 

_______________________________________________ 
 

6. No período Como havia muitas pessoas na sala, 
fiquei sufocada, a palavra como é uma conjunção 
subordinativa 

 
(A) comparativa. 

 
(B) proporcional. 

 
(C) conformativa. 

 
(D) causal. 

_______________________________________________ 
 
Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa 

que preenche corretamente, pela ordem, as 
lacunas dos períodos apresentados. 

 
7. A documentação que ______ nesta tarde está 

completa, acabei de _________ . __________ 
amanhã bem cedo, como combinamos anterior-
mente. ___________ ao ____________ . 

 
(A) me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; 

Avisem-me;  recebê-la. 
 
(B) me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me 

avisem; recebê-la. 
 
(C) enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; 

Avisem-me;  receber-la. 
 
(D) enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me 

avisem; recebê-la. 
_______________________________________________ 

 
8. Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima 

semana. A empresa  aérea acabou de confirmar 
que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do 
Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me 
atrasar,  sairei de casa mais cedo ____ fim de não 
perder o vôo. 

 
(A) à; a; às; As; à 
(B) à; à; às; Às; a 
(C) a; a; às; Às; a 
(D) a; a; as; Às; à 

_______________________________________________ 
 
9. A seqüência em que todas as palavras têm as 

sílabas separadas corretamente é 
 

(A) ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio. 
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa. 
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se. 
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar. 

_______________________________________________ 
 
10. Todas as palavras estão acentuadas correta-

mente e recebem acento gráfico por seguirem a 
mesma regra de acentuação em 

 
(A) ítem; também; armazéns; contém. 

 
(B) Jaú; balaústre; Pacaembú; baú. 

 
(C) calvície; mágoas; errôneos; imundície. 

 
(D) desejá-los; ímã; atrás; saída. 
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11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em 

 
(A) aleijar; problema; supertição; etmologia. 

 
(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; 

ponteagudo. 
 

(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar. 
 

(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha. 
________________________________________________ 
 
12. Todas as palavras são formadas por hibridismo 

em 
 

(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum. 
(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide. 
(C) monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar. 
(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança. 

________________________________________________ 
 
13. O uso de vírgula está INCORRETO em: 

 
(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endivi-

dada. 
 

(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o 
marido saíra de casa. 

  

 
(C) É interessante, a oferta mas não tenho o 

dinheiro necessário. 
 

(D) No meio da confusão, a criança. 
________________________________________________ 

 
14. s orações em destaque: A

 
Esperamos que o novo chefe cumpra seu deve .    r 

Como estava chateada, não saí de casa. 
 
Estão corretamente classificadas, respectivamente, 
em 

 
(A) oração subordinada substantiva objetiva 

direta e oração subordinada adverbial causal. 
 
(B) oração subordinada substantiva objetiva indi-

reta e oração subordinada adverbial causal. 
 
(C) oração subordinada substantiva completiva 

nominal e oração coordenada sindética 
explicativa. 

 
(D) oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração subordinada adverbial final. 
________________________________________________ 

 
15. Ao relacionar a coluna da direita com a da 

esquerda, numerando as figuras de linguagem, a 
seqüência correta é 

 
I.  Eles, o seu único desejo é 

exterminar-nos. (Garret) 
1.  pleonasmo 

II. Maria embarcou em um avião 
gigantesco. 

2.  anacoluto 

III.  Li Machado de Assis ainda 
no ginásio. 

3.  metonímia 

IV.  A mulher não acreditava 
naquilo que seus próprios 
olhos viam. 

4.  catacrese 

 
(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1 
(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3 
(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2 
(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1 

ESPECIALIDADE 
 
16. Paciente, sexo masculino, é trazido ao serviço de 

emergência por cefaléia, febre e confusão mental 
há 5 dias. De antecedentes, o acompanhante 
referia infecção do trato aéreo superior há 20 dias e 
que se resolveu espontaneamente. O exame de 
admissão revelou um paciente febril, sonolento, 
confuso, com hemiplegia esquerda completa, 
alteração da motricidade ocular extrínseca caracte-
rizada como pseudo-bulbar. O hemograma acusou 
lecocitose (30.000 células/mm3) e glicemia com  
98 mg%. O líquido cefalorraquideano mostrou 
3.500 leucócitos/mm3 (80% linfócitos), 2.800 hemá-
cias/mm3, proteína com 150 mg%, com bandas 
oligoclonais. Diversas lesões desmielinizantes em 
substância branca em ambos os hemisférios com 
pequenos focos de captação de contraste. O 
diagnóstico para esse paciente é 

 
(A) leucoencefalite de Weston Hurst. 
(B) esclerose múltipla. 
(C) doença de Schilder. 
(D) encefalomielite disseminada aguda. 

_______________________________________________ 

17. Manifestações neurológicas podem ocorrer em 
todas as doenças abaixo relacionadas, EXCETO 

 
(A) porfiria cutânea tarda. 
(B) fotossensibilidade congênita. 
(C) porfiria variegada. 
(D) coproporfiria hereditária. 

_______________________________________________ 

18. A Síndrome de Parinaud se caracteriza pelo 
acometimento do movimento do olhar conjugado 
para cima e da acomodação juntamente com 
pupilas fixas. A topografia dessa lesão está 

 
(A) na base do mesencéfalo. 
(B) no tegmento mesencefálico. 
(C) no mesencéfalo dorsal. 
(D) na transição ponto-mesencefálica. 

_______________________________________________ 
 

19. Paciente, sexo masculino, 18 anos de idade, foi 
admitido por terceiro episódio de acidente vascular 
isquêmico. A tomografia de crânio revelou várias 
lesões isquêmicas e pequenas em diferentes territó-
rios vasculares acometendo córtex e substância 
branca adjacente. De antecedentes contou sofrer 
de enxaqueca e epilepsia tônico-clônica generali-
zada. Desde os 10 anos de idade apresentava vô-
mitos freqüentes. O diagnóstico para esse paciente 
é 

 
(A) doença de Fabry. 
(B) MERRF. 
(C) doença de Leigh. 
(D) MELAS. 

_______________________________________________ 
 

20. As paralisias episódicas são exemplos de doenças 
dos canais iônicos. Dentre as doenças abaixo, é 
considerada uma doença do canal de cálcio a 

 
(A) paralisia periódica hipocalêmica. 

 
(B) paralisia periódica hipercalêmica. 

 
(C) paralisia periódica normocalêmica. 

 
(D) miotonia flutuante. 
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21. Paciente, sexo masculino, 67 anos de idade, apre-
senta há 5 meses fraqueza muscular progressiva 
em membros inferiores, acompanhada de cãibras. 
Há um mês notou as mesmas manifestações nos 
membros superiores. O exame neurológico de-
monstrou paresia nos quatro membros com força 
grau IV; atrofia dos músculos bíceps, tríceps e 
intrínsecos das mãos; reflexos profundos hipoativos 
em membros superiores e abolidos nos inferiores e 
fasciculações nos músculos deltóides. O 
diagnóstico mais provável é 

 
(A) esclerose lateral amiotrófica. 
(B) amiotrofia espinal progressiva. 
(C) esclerose lateral primária. 
(D) degeneração combinada subaguda da medula. 

________________________________________________ 
 
22. Paciente, sexo feminino, 68 anos de idade, apre-

senta queixa de cefaléia frontal e latejante há 2 
meses. Há 20 dias apresentou escurecimento 
visual à direita que reverteu em 15 minutos. 
Relatava anorexia e fadiga há 5 meses. Os 
exames clínico geral e neurológico foram normais. 
O melhor exame subsidiário para confirmar o 
diagnóstico dessa paciente é 

 
(A) tomografia de crânio. 
(B) doppler transcraniano. 
(C) velocidade de hemossedimentação. 
(D) tomografia de tórax. 

________________________________________________ 
 
23. A miastenia gravis, doença da junção mioneural 

mais freqüente, é caracterizada por flutuação da 
fraqueza muscular e fatigabilidade. Em relação à 
miastenia gravis, pode-se afirmar que 

 
(A) a afecção ocorre por ataque imunomediado 

ao receptor de acetilcolina na membrana 
pré-sináptica. 

 
(B) a ocorrência de timoma é maior na faixa 

etária entre 18 a 30 anos de idade, com 
predominância feminina. 

 
(C) os anticorpos contra os receptores de ace-

tilcolina são detectados em 85% a 90% dos 
pacientes com a forma ocular da doença. 

 
(D) o benefício da timectomia é menos convin-

cente nos pacientes com idade acima de 65 
anos de idade. 

________________________________________________ 
 
24. Paciente, sexo feminino, 28 de idade, é admitida 

na emergência por confusão mental, agitação 
psicomotora, marcha atáxica, fala disártrica, 
nistagmo multidirecional e paresia do nervo 
oculomotor à esquerda. De antecedentes sabe-se 
que está no 4o mês de gestação e em tratamento 
por hiperêmese gravídica intensa e pouco 
responsiva ao tratamento. O diagnóstico para 
esse caso é 

 
(A) Wernicke. 
(B) coréia gravídica. 
(C) Síndrome HELLP. 
(D) trombose de seio cavernoso. 

25. Os corticosteróides são importantes medicamentos 
para o tratamento de doenças de base imunome-
diada. De acordo com a literatura universalmente 
aceita, essas substâncias são de primeira escolha 
para a seguinte doença de nervo periférico:  
(A) polineuropatia da doença crítica.  
(B) polirradiculoneurite crônica.  
(C) mononeuropatia motora multifocal com blo-

queio de condução.  
(D) polirradiculoneurite aguda. 

_______________________________________________  
26. Paciente, sexo masculino, 58 anos de idade, pro-

cura auxílio neurológico por 5 meses de polineuro-
patia predominantemente motora e desmielinizante; 
hepatosplenomegalia; ginecomastia; escurecimento 
cutâneo difuso e amiotrofia de musculatura tem-
poral bilateral. O diagnóstico é síndrome de  
(A) Cushin. 
(B) Addison. 
(C) POEMS. 
(D) Prader-Willi. 

_______________________________________________  
27. Paciente, sexo feminino, 35 anos de idade, 

apresentou há 2 anos fraqueza em membro 
inferior esquerdo que progrediu para o membro 
inferior direito em 5 dias. Após 2 meses desse 
episódio, apresentou perda visual bilateral. O 
exame neurológico atual demonstrou paraparesia 
crural espástica com reflexos patelares e aquileus 
exaltados, nível sensitivo superficial e profundo em 
T8, bexiga paralítico-espástica, acuidade visual 
para um metro em olho direito; vultos em olho 
esquerdo e palidez de papila bilateral. Coorde-
nação, cognição e restante dos pares cranianos 
estavam preservados. A hipótese clínica é  
(A) encefalomielite disseminada aguda.  
(B) deficiência de vitamina B12.  
(C) esclerose concêntrica de Balo.  
(D) doença de Devic. 

_______________________________________________  
28. Em pacientes acima de 50 anos de idade, o 

diabetes mellitus afeta freqüentemente o sistema 
nervoso periférico. Das formas de neuropatia 
diabética abaixo, aquela que apresenta boa 
recuperação clínica é 

 
(A) oftalmoplegia diabética. 
(B) neuropatia autonômica diabética. 
(C) polineuropatia distal diabética. 
(D) polineuropatia sensitivo autonômica diabética.

_______________________________________________ 
 

 
29. Paciente, sexo feminino, 25 anos de idade, previa-

mente assintomática, desenvolve cefaléia contínua 
e de intensidade progressiva há 7 dias. Há 5 dias 
observou turvação visual bilateral. Há 2 dias 
apresentou náuseas e vômitos, e visão dupla. Ao 
exame geral apresentava PA= 140 X 90 mmHg. Ao 
exame neurológico observou-se discreta paresia do 
membro superior esquerdo (força muscular de grau 
IV) com diminuição da velocidade dos movimentos 
nesse membro; paresia do reto lateral esquerdo e 
papiledema bilateral. Realizou tomografia computa-
dorizada do crânio que evidenciou pequena lesão 
hiperatenuante em região frontal alta à direita com 
área de edema  discreto perilesional. 
A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta a 
ser adotada, respectivamente, são  
(A) hipertensão intracraniana idiopática e aceta-

zolamida.  
(B) tumor metastático e exames complementares.  
(C) trombose de seio venoso e anticoagulação.  
(D) hematoma secundário à ruptura de mal-

formação artério-venosa e cirurgia. 
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30. Crises epilépticas caracterizadas por olhar fixo, 

perda do contato psicológico com o meio, automa-
tismos gestuais ou vocais, com duração de um a 
dois minutos, seguidas por sonolência. As 
alterações eletroencefalográficas e patológicas, e a 
melhor conduta terapêutica, respectivamente, são 

 
(A) ponta-onda 3 Hz de projeção difusa ao EEG; 

lesão centro-encefálica; valproato de sódio.  
(B) atividade irritativa no lobo temporal esquerdo 

ao EEG; perda neuronal no corno de Amon; 
carbamazepina.  

(C) ondas lentas periódicas em lobo temporal ao 
EEG; lesão do neocórtex temporal; fenitoína.  

(D) EEG normal no período intercrítico; lesão na 
região Rolândica; valproato de sódio. 

________________________________________________  
31. Paciente, sexo masculino, 20 anos de idade, 

apresenta cefaléia de intensidade progressiva. Há 
uma semana com febre e dificuldade para 
nomeação. Há dois dias com náuseas e vômitos, 
além de estado confusional. Realizou tomografia 
de crânio, sem achados dignos de nota. O estudo 
do líquido cefalorraqueano evidenciou 160 
leucócitos, sendo 85% de linfócitos e monócitos; 
proteína de 65 mg% e glicose de 70 mg%. A 
principal hipótese diagnóstica e a conduta a ser 
adotada, respectivamente, são 

 
(A) meningite de provável etiologia viral e introduzir 

AINH e medidas de suporte hidro-eletrolítico.  
(B) encefalomielite disseminada aguda e imuno-

globulina humana endovenosa.  
(C) neurotuberculose e esquema tríplice.  
(D) menigoencefalite herpética e introduzir aciclovir. 

________________________________________________  
32. O estado vegetativo permanente é definido após 

 
(A) 30 dias se o indivíduo se mantiver em estado 

de coma, sem abertura ocular, sem contato 
cognitivo e psicológico com o meio externo e 
sem respostas motoras.  

(B) 30 dias do início do quadro de coma se o indi-
víduo apresentar abertura ocular espontânea, 
ciclo vigília-sono restabelecido, sem contato 
psicológico e cognitivo com o meio externo.  

(C) 3 meses de lesão não-traumática e após 12 
meses de lesão traumática se o indivíduo 
mantiver abertura ocular espontânea, ciclo 
vigília-sono preservado, sem respostas 
psicológica e cognitiva com o meio externo.  

(D) 30 dias em estado de coma se o indivíduo per-
manecer aperceptivo, sem respostas motoras 
e sem reflexos que demonstrem a integridade 
do tronco-encefálico, além de apnéia. 

________________________________________________  
33. Com respeito à doença de Parkinson, é INCOR-

RETO afirmar que  
(A) a manifestação habitualmente precoce de 

distúrbio de marcha torna difícil o diag-
nóstico diferencial com a paralisia supra-
nuclear progressiva, nessa fase.  

(B) a demência ocorre em um terço dos pa-
cientes, principalmente naqueles em que o 
quadro inicial predominante se caracteriza 
por bradicinesia e rigidez.  

(C) o uso precoce de levodopa no tratamento 
relaciona-se à menor mortalidade, segundo 
alguns estudos, apesar de antecipar as 
flutuações motoras e as discinesias asso-
ciadas ao tratamento.  

(D) o tratamento cirúrgico é reservado aos casos 
com doença avançada e flutuações motoras 
importantes. 

34. São parasonias associadas ao sono REM, EXCETO 
 

(A) pesadelos. 
(B) paralisia do sono. 
(C) terror noturno. 
(D) intumescência peniana dolorosa. 

_______________________________________________ 
 
35. Com relação ao glioblastoma multiforme, é IN-

CORRETO afirmar que 
 

(A) a idade é fator prognóstico importante. 
 

(B) o sinal de apresentação mais freqüente é a 
hemiparesia, presente entre 60% a 80% 
dos casos. 

 
(C) o aumento isolado do Pico de Colina à 

espectroscopia por ressonância magnética 
é altamente sugestivo de tumor de alto grau 
de indiferenciação. 

 
(D) a associação de radioterapia e cirurgia com 

ampla ressecção tumoral não altera o 
prognóstico quando comparada à cirurgia 
isoladamente. 

_______________________________________________ 
 
36. Com relação à hidrocefalia de pressão-normal 

(HPN), é INCORRETO afirmar que 
 

(A) a medida quantitativa do fluxo liquórico por 
meio do aqueduto de Sylvius, evidenciando 
uma alta resistência ao fluxo, tem valor 
diagnóstico e preditivo para o tratamento de 
derivação do liquor. 

 
(B) em razão da diminuição da reabsorção 

liquórica, o volume de liquor circulante se 
encontra aumentado, levando à hidroce-
falia. 

 
(C) a observação em exames de imagem do 

aumento dos ventrículos laterais e aspecto 
normal ou levemente aumentado das fis-
suras peri-hipocampais é um diferencial ao 
exame de imagem da HPN e da doença de 
Alzheimer. 

 
(D) é atribuída ao ângulo formado entre os 

cornos frontais (maior do que 30 graus) dos 
ventrículos laterais a observação da apraxia 
de marcha e da incontinência urinária pre-
sentes na HPN. 

_______________________________________________ 
 
37. Paciente, sexo masculino, 60 anos de idade, 

apresenta mudança insidiosa, há dois anos, da 
personalidade, comportamentos sociais 
inadequados, perseveração motora e verbal; 
distúrbios das funções executivas, com 
acometimento relativamente menor da memória 
episódica e escore no mini-exame do estado 
mental de 26 a 30 pontos. Esse quadro sugere o 
diagnóstico de demência 

 
(A) vascular. 
(B) por inclusão de corpúsculos de Lewy. 
(C) fronto-temporal. 
(D) do tipo Alzheimer. 
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38. Paciente, sexo masculino, 65 anos de idade, 

portador de hipertensão arterial crônica sistêmica 
e fibrilação atrial crônica, é admitido no Pronto-
Socorro duas horas após a instalação de 
hemiparesia direita completa (força muscular grau 
II), afasia global e olhar conjugado preferencial 
para a esquerda. A tomografia de crânio realizada 
20 minutos após a chegada do paciente mostrou 
apenas uma assimetria na visualização do espaço 
liquórico da convexidade, e apagamento dos 
sulcos nas regiões adjacentes ao lobo frontal e 
temporal esquerdos. Nesse caso, a conduta mais 
adequada, ainda na fase aguda da doença, é 

 
(A) antiagregação plaquetária. 
 
(B) trombólise intravenosa. 
 
(C) anticoagulação com heparina regular ou 

fracionada. 
 
(D) reavaliação da conduta, após nova tomo-

grafia, após 24 horas. 
________________________________________________ 
 
39. Paciente, sexo masculino, 50 anos de idade, HIV 

positivo, apresenta quadro clínico caracterizado 
por declínio cognitivo progressivo há dois meses, 
lentificação da fala e hemiparesia direita 
associada a sinais de liberação por lesão do 
neurônio motor superior. Realizou tomografia 
computadorizada do crânio na qual evidenciou-se 
leve hipoatenuação subcortical frontoparietal 
esquerda sem edema e sem realce patológico, 
após infusão do meio de contraste. Tais achados 
correlacionaram-se a um aumento do sinal nas 
imagens pesadas em T2 no exame de 
ressonância magnética. O diagnóstico etiológico 
de maior probabilidade para esse caso é 

 
(A) linfoma primário do sistema nervoso central. 
 
(B) encefalite pelo citomegalovírus. 
 
(C) neurotoxoplasmose. 
 
(D) infecção pelo JC vírus. 

________________________________________________ 
 
40. Em relação à doença de Alzheimer, é 

INCORRETO afirmar que 
 

(A) a morfometria das estruturas mesiais do lobo 
temporal, especialmente do hipocampo se 
correlaciona positivamente com a severidade 
da perda cognitiva. 

 
(B) a presença  do  alelo ℇ 2 do  gene da apolipo- 
 proteína E tem valor preditivo positivo para o 

desenvolvimento da doença de Alzheimer fa-
miliar de início tardio. 

 
(C) as mutações no gene da proteína precursora 

do amilóide (APP) associam-se à doença de 
Alzheimer familiar de início precoce. 

 
(D) a acurácia dos critérios para a definição do 

diagnóstico de doença de Alzheimer prová-
vel, segundo o NINCDS-ADRDA é superior a 
75%. 
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