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Cargo: Médico Neurologista Adulto 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I, II e III estão incorretas.  
c) I e II estão incorretas.  
d) III está correta.  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos.  
b) Antônimos.  
c) Parônimos.  
d) Homônimos.  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” (tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas 
que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em 
I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:  

a) Comparação, objeção e compensação.  
b) Compensação, não-compensação e objeção.  
c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, 
de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função 
sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
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c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
 
15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o 
nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Aneurismas cerebrais ocorrem, mais freqüentemente, na 
artéria: 
a) carótida esquerda. 
b) cerebral anterior. 
c) cerebral média. 
d) comunicante anterior. 
 
18. Assinale a alternativa correta sobre a anatomia do canal 
espinal: 
a) o espaço peridural está entre a pia-máter, paredes ósseas e 
ligamentos. 
b) ao nascimento a medula termina em S1. 
c) estende-se do forame magno até o hiato sacral. 
d) a dura- máter estende-se de C3 a S2. 
 
19. A síndrome piramidal clássica é caracterizada por quais 
achados clínicos: 
a) hipotonia, paralisia e clono. 
b) hipertonia, paralisia e sinal de Babinski. 
c) rigidez, paralisia e reflexos pendulares. 
d) automatismo, clono e atrofia precoce. 
 
20. A lesão de qual lobo pode levar a hemianopsia homônima: 
a) lobo occipital esquerdo. 
b) lobo parietal esquerdo. 
c) lobo frontal esquerdo. 
d) lobo frontal direito. 
 
21. Qual das síndromes abaixo evoluem com sinal de Babinski 
positivo: 
a) piramidal. 
b) cerebelar. 
c) extrapiramidal. 
d) occipital. 
 
22. É correto afirmar sobre a síndrome de Brown-Séquard 
(hemissecção da medula espinal): 
a) paralisia ipsilateral do membro inferior somente. 
b) paralisia ipsilateral do membro inferior e anestesia termo 

algésica e profunda contralateral à lesão. 
 
c) paralisia contralateral do membro inferior e anestesia para 

todas as formas de sensibilidade ipsilateral à lesão. 
d) paralisia do membro inferior e anestesia profunda ipsilateral 

e anestesia termoalgésica contralateral à lesão. 
 
23. Assinale a melhor conduta a ser tomada diante de um 
paciente com cefaléia que procura o pronto socorro: 
a) pode ser calssificada em hípnica sempre que ocorre ao 

acordar, em idosos, e tem resolutividade espontânea em 1 
hora. 

b) se unilateral e pulsátil, pode dispensar imagem, pois deve 
ser primária (migrânea). 

c) se acompanhada de sinais como congestão nasal, rinorreia 
e lacrimejamento é sugestiva de sinusite. 

d) se ocorrer em idosos, repentinamente, pode traduzir 
hemorragia subaracnóide. 

 
24. Qual o melhor tratamento para abortar e prevenir a 
enxaqueca, respectivamente: 
a) inibidores da recaptação de serotonina eparacetamol. 
b) triptanos e antidepressivos tricíclicos. 
c) anti-inflamatórios e corticóides. 
d) valproato e ergotamínicos. 
 
25. Em relação às cefaléias, é incorreto afirmar que: 
a) uma das principais características que ajudam a distinguir 

as cefaléias relacionadas a doenças graves é o caráter 
progressivo. 

b) no tratamento da enxaqueca com ergotamina, as doses 
podem ser repetidas em intervalos de trinta minutos por 
até três doses. 

c) a presença de náusea e vômito é bem característica das 
cefaléias com hipertensão intracraniana, não ocorrendo 
nas cefaléias tensionais ou nas enxaquecas. 

d) nas enxaquecas existe uma historia familiar positiva, na 
maioria dos casos, e a cefaléia tende a ser mais 
incapacitante que na cefaléia comum ou cefaléia tensional. 

 
26. Paciente com aneurisma de artéria cerebral comunicante 
posterior, que se expande ou sangra apresenta compressão 
de qual dos nervos abaixo: 
a) II nervo craniano. 
b) III nervo craniano. 
c) IV nervo craniano. 
d) V nervo craniano. 
 
27. Em relação ao AVE, assinale a alternativa incorreta: 
a) as embolias no AVCI têm como principal origem o coração 

e aorta. 
b) a hipertensão é o principal fator de risco. 
c) a principal causa de trombose no AVC isquêmico é a 

aterosclerose. 
d) o trombolítico mais empregado, até três horas do inicio do 

icto isquêmico, é o rtPA, na dose de 0,9mg/Kg, até um 
máximo de 120mg. 

 
28. A trombólise endovenosa no AVE agudo deve excluir: 
a) os pacientes que acordaram com o déficit. 
b) os pacientes que já apresentaram AVE hemorrágico. 
c) os pacientes que apresentam INR >1,2 e plaquetas < 

100.000. 
d) os casos de trombofilias ou estados pró trombóticos. 
 
29. Qual a causa mais comum de hemorragia subaracnóide 
espontânea: 
a) tumores cerebrais primários. 
b) trauma em pacientes idosos. 
c) aneurismas intracranianos congênitos. 
d) metástases cerebrais. 
 
30. As hemorragias causadas por hipertensão arterial, na 
maioria das vezes se localizam: 
a) na ponte. 
b) no tálamo. 
c) no putâmen. 
d) no cerebelo. 
 
31. O edema que surge em conseqüência da diminuição 
aguda do fluxo sanguineo para uma determinada área do 
cérebro, é considerado do tipo: 
a) hidrêmico. 
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b) citotóxico. 
c) intersticial. 
d) vasogênico. 
 
32. É um achado incompatível com o diagnóstico de morte 
cerebral: 
a) reflexos tônicos cervicais. 
b) retirada plantar. 
c) presença de reflexos tendinosos profundos. 
d) presença de convulsões. 
 
33. Quais parâmetros fazem parte da escala de coma de 
Glasgow: 
a) abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. 
b) reflexos pupilares, reflexos de tronco cerebral e resposta 

verbal. 
c) reflexos de tronco cerebral, resposta verbal e nível de 

consciência. 
d) padrão respiratório, resposta motora e abertura ocular. 
 
34. Durante a fase aguda da hipertensão intracraniana, 
indique a resposta que contenha as medidas terapêuticas a 
serem feitas: 
a) hipoventilação, corticóides e diuréticos. 
b) hiperventilação, sedação, diuréticos e barbitúricos. 
c) hipoventilação, barbitúricos, sedação e diuréticos. 
d) analgesia, diuréticos e hipercapnia. 
 
35. A respeito das convulsões na infância, é correto afirmar 
que: 
a) a maioria das crises na infância é originada por problemas 

primários do cérebro, como seqüela de asfixia perinatal. 
b) achados negativos no exame neurológico e no EEG não 

justificam uma conduta expectante no que tange o inicio do 
tratamento. 

c) o liquor alterado na vigência de crise convulsiva é razão 
para investigação de outras causas, que não a crise 
epiléptica. 

d) as crises febris podem ter prognostico reservado se tem 
inicio por volta de 12 meses de idade. 

 
36. Assinale a alternativa que contenha as drogas que podem 
ser usadas no tratamento da crise convulsiva e do estado de 
mal epiléptico, exceto: 
a) citrato de fentanila. 
b) tiopental. 
c) lidocaína. 
d) diazepam. 
 
37. Os agonistas dopaminérgicos são utilizados no tratamento 
da: 
a) doença de Alzheimer. 
b) coréia de Huntington. 
c) atrofia cerebral. 
d) doença de Parkinson. 
 
38. A doença de Alzheimer é caracterizada por: 
a) degeneração subcortical e perda de memória. 
b) alterações amnésicas e paresia dos membros. 
c) afasia, apraxia e mioclonias. 
d) perda de memória e alterações corticais. 
 
39. A causa mais comum de sintomas psicóticos em pacientes 
idosos portadores de doença de Parkinson é: 
a) terapia anticolinérgica. 
b) terapia de reposição dopaminérgica. 
c) depressão. 
d) demência. 
 
 
 

40. Assinale a alternativa correta: 
a) o tremor essencial caracteriza-se por ocorrer durante a 

ação e o repouso. 
b) o tremor essencial pode diminuir com o uso de álcool. 
c) o único tratamento eficaz para controlar o tremor essencial 

é a primidona. 
d) o tremor pode acometer qualquer parte do corpo, com 

exceção dos membros superiores. 




