
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP 

Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar . 
(Chico Science)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 50 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 08  Língua Portuguesa; 09 a 15  Raciocínio Lógico e Matemática; 

16 a 25  Conhecimentos sobre o SUS; 26 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 08 
 

 

As questões de número 01 a 08 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer!  

Celmo Celeno Porto 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas 
pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, cuja 
característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma 
dessas pessoas – no caso, o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, 
enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las. Diferentemente de outras entrevistas, no 
caso da médica, o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo é estabelecer um 
bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática 
médica. 

Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas , 
mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. 
Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista médica não é uma conversa como qualquer 
outra! Além da capacidade de dialogar – falar e ouvir, mais ouvir do que falar –, o médico precisa 
saber ler nas entrelinhas, observar gestos, para compreender todos os significados contidos nas 
respostas. 

Roteiros são úteis, mas é necessário saber usá-los com a flexibilidade exigida pelas 
peculiaridades de cada paciente. Raciocínio clínico é a técnica e a arte de organizar os dados 
que vão surgindo, alguns significativos por si mesmos, outros a exigir novas indagações, que vão 
tornando compreensível o relato do paciente.  

Não se nasce sabendo fazer uma entrevista médica. O que se aprende espontaneamente é 
conversar. Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 
como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser "bom de 
conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma conversação pode 
até ajudar, mas não é tudo. 

Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos 
durante a entrevista. Anotações, do próprio punho, das informações mais importantes é a 
maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a utilização de computadores. A gravação de 
entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está abolida na prática médica, 
tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido "digitar" as informaç ões obtidas 
na anamnese; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os 
pacientes que me disseram ter abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção 
inteiramente voltada para o computador".  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase em 
que o estudante está fazendo seu treinamento inicial. É conveniente registrar reações 
imprevistas, informações não verbais, gestos ou expressões faciais. Basta uma palavra ou uma 
frase, como "olhos lacrimejaram", "expressão de espanto", "gestos de impaciência", para 
registrar uma informação, sem necessidade de descrevê-la, fato que pode se revelar um dos 
mais importantes de uma entrevista. Ao final da anamnese, é interessante que se faça para o 
paciente um resumo das informações obtidas, criando oportunidade para correções ou 
acréscimos. 

Portanto, fazer entrevista é uma arte que se aprimora com o tempo e à medida que se 
ganha experiência, mas ela só floresce verdadeiramente quando há um verdadeiro intere sse em 
estabelecer uma boa comunicação com paciente.  

Em uma entrevista clínica, parte das regras sociais de etiqueta não é aplicada. A conversa 
é centrada no paciente e, por isso, além de outros motivos, é considerada uma relação 
assimétrica, com características próprias: ausência de intimidade – uma condição que é 
essencial –, objetivos específicos, limite de tempo, locais preestabelecidos. Além disso, a 
frequência dos encontros é muito variável, podendo restringir -se a uma única vez ou repetidas 
vezes ao longo dos anos. 
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O primeiro encontro tem um significado especial e dele pode depender o sucesso ou o 
fracasso de um tratamento. O primeiro olhar, as primeiras palavras, os primeiros gestos podem 
ser decisivos na relação do médico com o paciente. Tanto pode ser uma ponte entre eles, por 
meio da qual vão transitar informações e emoções, como um muro que obstrui completamente a 
comunicação entre um e outro. Essa é uma das características mais evidentes de uma medicina 
de má qualidade. 

Por fim, é essencial saber considerar a entrevista como principal elemento que estabelece 
o relacionamento entre duas pessoas. O sucesso de uma entrevista depende justamente da 
qualidade do relacionamento que o médico é capaz de estabelecer com o paciente. Em outras 
palavras: o que precisa ser compartilhado é o sentimento de compreensão e confiança mútua.  

Disponível em: <http://www.rmmg.org>. Acesso em: 21 dez. 2017. [Adaptado]  

 
01. No título, apresenta-se uma assertiva  

A) justificada, com restrições, ao longo do texto.  

B) justificada, sem restrições, ao longo do texto.  

C) negada, sem restrições, ao longo do texto.  

D) negada, com restrições, ao longo do texto.   
 
02. Considerando a relação com o título, predomina, no texto, a 

A) argumentação.    C) explicação. 

B) descrição.     D) injunção. 
 
03. Nos três parágrafos que encerram o texto, a ideia principal encontra-se explicitada 

A) no período inicial de cada um deles. 

B) no período final de cada um deles. 

C) no período inicial apenas dos dois últimos. 

D) no período final apenas dos dois primeiros.  
 
04. Considere o trecho: 

Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 

como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser 

"bom de conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma 

conversação pode até ajudar, mas não é tudo.  

Mantidas as relações de sentido, são elementos coesivos que , implicitamente, interligam o 
segundo período ao primeiro e o terceiro período ao segundo  

A) “todavia” e “portanto”, respectivamente.  

B) “por isso” e “ademais”, respectivamente.  

C) “entretanto” e “ou melhor”, respectivamente.  

D) “então” e “assim”, respectivamente.  
 

05. Considere o trecho: 

Não é proibido "digitar" as informações obtidas na anamnese; no  entanto, a atenção 
exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os pacientes que me disseram ter 
abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção inteiramente voltada  para o 
computador". 

O emprego das aspas evidencia suposta 

A) alteração na variedade linguística apenas no segundo caso.  

B) citação direta em ambos os casos.   

C) citação direta apenas no segundo caso.  

D) alteração na variedade linguística em ambos os casos.  
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06. Considere o trecho:  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase 
em que o estudante está fazendo seu treinamento inicial.  

Sem alteração de sentido, o elemento linguístico em destaque equivale semanticamente a  

A) “mesmo”. 

B) “exceto”. 

C) “inclusive”. 

D) “até”. 

 
07. Considere os trechos: 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual[1º] duas 

pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, 

cuja[2º] característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

Tanto pode ser uma ponte entre eles, por meio da qual[3º] vão transitar informações e 
emoções, como um muro que obstrui completamente a comunicação entre um e outro.  

No que se refere aos elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar:  

A) apenas o segundo concorda com expressão explicitada posteriormente.  

B) apenas o terceiro concorda com expressão explicitada anteriormente.  

C) todos concordam com expressão explicitada anteriormente.  

D) todos concordam com expressão explicitada posteriormente.  

 
08. Considere o período: 

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. 

O elemento linguístico em destaque desempenha papel de   

A) conjunção e se associa à relação semântica de explicação. 

B) conjunção e se associa à relação semântica de consequência. 

C) pronome relativo e articula oração adjetiva explicativa.  

D) pronome relativo e articula oração adjetiva restritiva.  

 
 
 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemática          09 a 15 
 

 

09. Um idoso de setenta e cinco anos está acometido de duas enfermidades distintas. Existem 6 

anti-inflamatórios diferentes para tratar uma das doenças, dos quais dois são contraindicados 

para idosos. Para a outra, existem oito medicamentos, mas cinco deles nã o podem ser 

indicados, pois contêm corticoides e sua interação com anti-inflamatórios provoca reações 

indesejáveis. Com base nessas informações, a quantidade adequada de combinações desses 

medicamentos para o paciente é de 

A) 10. 

B) 12. 

C) 18. 

D) 20. 
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10. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a mortalidade infantil no Brasil, referente ao 

período de 2000 a 2015, segundo dados do IBGE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir das informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar corretamente que a taxa de 

mortalidade infantil por mil nascidos vivos  

A) teve decréscimo de 50% nos quatro primeiros anos.  

B) teve um leve aumento nos últimos cinco anos.  

C) foi reduzida em mais de 20% nos últimos dez anos.  

D) decresceu 7,5 pontos a cada cinco anos. 

 

11. A secretaria de saúde recebeu um lote de vacinas que devem ser conservadas na geladeira 

com temperatura de +2°C a +8°C. Devido a um defeito no painel, a geladeira está mostr ando 

apenas a temperatura em escala Fahrenheit (°F), cuja relação com a escala Celsius (°C) é 

dada pela fórmula °F =  °C ×  1,8 + 32. Ao colocar as vacinas na geladeira, deve-se verificar se 

a temperatura está ajustada para, no máximo, 

A) +27,1°F.   C) +33,7°F. 

B) +48,5°F.   D) +46,4°F. 

 

12. A direção de uma unidade de saúde pretende comprar dois ventiladores para instalar na 

recepção, cada um com 125 W de potência. Eles ficarão ligados diariamente das 8h 00min às 

17h 00min, durante 20 dias no mês. Utilizando a potência P em watts do aparelho e sabendo 

o tempo t, em horas, que ele fica ligado durante n dias no mês, pode-se calcular o consumo C 

em kWh pela fórmula 𝐶 =
𝑃×𝑡×𝑛

1000
. Se a unidade de saúde paga R$ 0,55 por kWh, o custo 

mensal dos dois ventiladores será de 

A) R$ 18,20.   C) R$ 33,75. 

B) R$ 27,50.   D) R$ 24,75. 

 

13. Um psicólogo decidiu fazer uma pesquisa com seus pacientes questionando se eles sofriam 

com acrofobia ou claustrofobia. Entrevistando os pacientes, 40% deles se queixaram de 

sofrer com acrofobia, 30% deles diziam ter claustrofobia e 30 pacientes informaram que as 

duas fobias os atormentavam. Se 50% dos pacientes afirmaram não ter nenhum desses dois 

tipos de fobia, então, a quantidade de pacientes entrevistados foi  

A) 250.    C) 150. 

B) 200.    D) 100. 
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14. Em um hospital, alguns pacientes se submeteram a um teste para detecção da dengue. 

Suponha que a probabilidade desse exame indicar a presença de dengue, dado que a pessoa 

já está doente, é de 90%. Assim, a probabilidade do exame não detectar a dengue em uma 

pessoa doente é de 

A) 1%.  

B) 5%. 

C) 10%. 

D) 50%. 

 

15. Uma criança desenvolveu uma infecção cujo tratamento deve ser feito com antibióticos. O 

antibiótico utilizado no tratamento tem recomendação diária de 1,5 mg por um quilograma de 

massa corpórea, devendo ser administrado três vezes ao dia, em doses iguais. Se a criança 

tem massa equivalente a 12 kg, cada dose administrada deve ser de  

A) 7,5 mg.  

B) 9,0 mg. 

C) 4,5 mg. 

D) 6,0 mg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conhecimentos sobre o SUS           16 a 25 
 

 
16. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986, foi um marco para 

as mudanças na área da saúde que se seguiram ao fim do Regime Militar no Brasil. Essa 
conferência contou com a participação de mais de 4.000 pessoas, reunindo instituições de 
saúde, representantes da sociedade civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 
Dentre as principais resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde, encontram -se: 

A) adoção de um conceito amplo de saúde, segundo o qual saúde é o resultado das 
condições de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da 
produção; criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de 
previdência, por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento so cial, 
cabendo à saúde, inicialmente, maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência 
dos recursos previdenciários. 

B) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe os recursos 
destinados às políticas sociais.  

C) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social, cabendo à saúde, inicialmente, 
maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência dos recursos previdenciários.  

D) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado das condições 
de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da produção; 
criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de previdência, 
por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe o s 
recursos destinados às políticas sociais.  
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17. Na perspectiva de aperfeiçoar a relação interfederativa e oportunizar maior segurança 
jurídica na responsabilização sanitária dos diversos níveis de governo, incentivar o 
planejamento em saúde e fortalecer a organização do sistema e dos serviços de saúde, o 
Ministério da Saúde lançou, em 2011, do Decreto-Lei nº 7.508, promovendo regulamentação 
da Lei nº 8.080/1990. Com base no Decreto-Lei supracitado, analise as afirmativas seguintes: 

 

I 
Região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

II 

O Contrato organizativo da ação pública de saúde (COAP) é um dispositivo que 
estimula o processo de contratualização que pretende fortalecer a integração entre 
ensino, serviços e comunidade ao colocar todos os atores para discutir a organização 
das redes de atenção. 

III 
Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e vigilância 
à saúde são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de 
atenção à saúde. 

IV 
Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, de vigilância em saúde, de atenção primária, 
de atenção psicossocial e de urgência e emergência.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 
18. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a política nacional de atenção 

básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, 
no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Tomando como referência a nova PNA B, 
considere as afirmativas que seguem: 

 

I 
Cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se responsabilizar por 
2.000 a 3.500 pessoas. 

II 
O número de agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe de saúde da família 
deverá ser suficiente para cobrir 100% da população adscrita com número máximo de 
750 pessoas por ACS. 

III 
Universalidade, equidade, regionalização e hierarquização, resolutivi dade e população 
adscrita estão entre os princípios e diretrizes a serem operacionalizados na atenção 
básica. 

IV 
Fazer diagnóstico do território onde atuam e executar ações de campo para pesquisa 
entomológica são algumas das atribuições comuns ao agente comunitário de saúde e 
ao agente de combate a endemias. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   C) I e IV. 

B) III e II.  D) II e IV. 
 
19. Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279, o Ministério da Saúde estabeleceu conceitos, 

fundamentos, diretrizes, atributos e ferramentas para a implementação da rede de atenção à 
saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atributos necessários ao b om 
funcionamento da RAS, encontram-se: 

A) atenção primária à saúde estruturada como primeiro nível da atenção e gestão baseada 
em resultados. 

B) população e território definidos e redução do tempo de espera para o agendamento de 
consultas. 

C) atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade e garantia de 
estratégias de fixação dos profissionais.  

D) população e território definidos e garantia de retorno das informações dos demais níveis 
para a atenção básica. 
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20. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a política nacional de humanização (PNH) com o 

intuito de construir uma política de qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) e colocar 

em prática seus princípios no cotidiano dos serviços. Para dar consequência às suas 

pretensões, a PNH instituiu princípios, método, diretrizes e dispositivos. São dispositivos da 

PNH, entre outros: 

A) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; inclusão dos diferentes sujeitos na produção de autonomia.  

B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; transversalidade de saberes e práticas.  

C) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; 
indissociabilidade entre atenção e gestão.  

D) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; programas de 
qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da saúde.  

 

21. No Brasil, o planejamento em saúde aparece no centro da agenda da gestão, para ser 

desenvolvido nas três esferas de governo, considerando as especificidades do território e as 

necessidades de saúde da população, entre outras questões. Nesse contexto, o planejamento 

estratégico situacional proposto por Carlos Matus (1996)  

A) contempla um conjunto de métodos a serem utilizados nos quatro momentos do processo 
de planejamento: o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático -operacional. 

B) utiliza-se do diagnóstico de verdade única, da teoria econômica determinista positivista,  da 
visão de um único ator (Estado, empresa etc.) e tenta explicar a realidade.  

C) pressupõe a noção de momentos, definidos no processo de planejamento, como etapas 
sequenciais que não se interpõem uma com a outra.  

D) considera um conjunto de etapas ou momentos claramente definidos e sequenciais 
construídos por diversos atores sociais.  

 
22. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio de estados e 

municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SU S) e 

que tem entre seus eixos de atuação:  

A) a expansão da graduação e da residência médica e importantes mudanças no modo de 
formar médicos e especialistas.  

B) a avaliação dos estabelecimentos de atenção especializada ambulat orial e hospitalar das 
cinco regiões do país. 

C) o investimento na infraestrutura de unidades especializadas que dão suporte aos serviços 
de atenção básica e nos profissionais médicos dos demais níveis de atenção.  

D) o estímulo aos profissionais envolvidos no programa à realização de c ursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 
23. Os estudos de pré-avaliação são essenciais à descrição de um programa mediante a 

identificação de metas, objetivos e ações; a definição de perguntas avaliativas; o delineamento 

de um modelo de avaliação; entre outros aspectos. O funcionamento do programa estruturado 

de forma esquemática e baseado nos recursos, atividades, impactos esperados e as possíveis 

relações de causas entre esses elementos é demonstrado através do  

A) estudo avaliativo. 

B) modelo teórico. 

C) estudo de avaliabilidade.  

D) modelo lógico. 
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24. A informação para vigilância epidemiológica está diretamente relacionada à tomada de 
decisões, e sua qualidade depende da adequada coleta de dados produzidos no local de 
ocorrência da doença, agravo ou evento sanitário. Sobre o processo de coleta de dados 
utilizados na vigilância das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), analise as 
afirmativas seguintes: 

 

I 
Utiliza inquéritos de base populacional destinados a conhecer o comportamento de 
risco de uma determinada população, como por exemplo, os escolares e as vítimas de 
acidentes e violências. 

II 
Utiliza dados oriundos de sistemas administrativos, tais como o sistema de 
informações hospitalares (SIH), que possibilitam a obtenção de informações sobre as 
doenças que motivaram a procura pelo serviço.  

III 
Considera a notificação compulsória como a principal fonte de dados para tomada d e 
decisão. 

IV 
Não utiliza dados de mortalidade, pois a vigilância das DANT tem como prioridade a 
adoção de medidas de promoção da saúde.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.  B) III e IV.   C) I e II.  D) II e III. 

 
25. O terceiro ciclo do programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica 

(PMAQ/AB) está organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de desenvolvimento  
que compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Nesse 
contexto, a fase de adesão e (re) contratualização das equipes (fase 1) 

A) foi de responsabilidade do gestor estadual e considerou os compromissos pactuados entre 
os gestores estaduais e o Ministério da Saúde.  

B) foi voluntária e pressupôs um processo de pactuação de compromissos firmados entre as 
equipes de atenção básica e os gestores municipais, e desses com o Ministério da Saúde.  

C) de atenção básica com saúde bucal (AB/SF) não ocorreu de forma conjunta, sendo 
possível aderir e (re) contratualizar uma modalidade sem a outra.  

D) do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) não esteve condicionada à participação das 
equipes de atenção básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SESAP Concurso Público 2018  Médico Neurologista  Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.       9 

 

Conhecimentos Específicos           26 a 50 
 

 

26. Considere o caso clínico a seguir : 

Um homem de 80 anos é atendido no pronto-socorro com história de hemiparesia 

direita e afasia há 3 horas. Pontuação NIHSS de 10. Hipertenso, sem outros 

antecedentes patológicos significativos. Sua tomografia computadorizada de crânio 

não mostrou sinais de hemorragia e teve pontuação 9 na escala ASPECTS.  

Baseando-se nos conhecimentos atuais sobre o tratamento do AVC,  

A) o paciente pode ser tratado com trombólise intravenosa.  

B) há contraindicação à trombólise intravenosa pelo tempo de início do quadro.  

C) há contraindicação à trombólise devido à idade do paciente.  

D) a única opção terapêutica possível é a trombólise intra -arterial. 

 

27. Considere a situação a seguir: 

Uma mulher de 65 anos é atendida no pronto-socorro com queixa de hemiplegia 

esquerda. Fora dormir normalmente às 23 horas e acordou à 1 hora da madrugada 

com o déficit. Chegou ao hospital às 4 horas da manhã. História de colecistectomia 

por videolaparoscopia há uma semana. Pontuação NIHSS de 15. Tomografia 

computadorizada de crânio sem sinais de hemorragia, com pontuação 9  na escala 

ASPECTS.  

Considerando esse caso, analise as afirmativas a seguir. 
 

I 
A paciente não tem contraindicações absolutas e é candidata à trombólise intravenosa 
com alteplase. 

II 
É necessário estudo adicional de neuroimagem, com técnicas de difusão e perfusão, 
para decidir sobre a indicação de trombólise.  

III 
A trombectomia mecânica associada ou não à trombólise intra-arterial pode ser 
indicada. 

IV 
Além do tratamento com alteplase, deve ser instituída antiagregação nas primeiras 24 
horas do início dos sintomas. 

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e III. 

 

28. Um paciente de 66 anos é atendido na UPA com quadro de disartria aguda. É encaminhado 

para centro de AVC, onde chega com 2 horas do início dos sintomas. No momento da 

chegada, seu quadro clínico piorou, com pontuação NIHSS de 22. Sua tomografia 

computadorizada de crânio sem contraste tem pontuação 9  na escala ASPECTS, com sinal da 

artéria cerebral média hiperdensa. Considerando essa situação,  

A) o paciente deve ser submetido, o mais rápido possível, à trombólise com alteplas e 
intravenosa. 

B) a melhor estratégia é a intervenção intra-arterial, seja com trombectomia mecânica ou 
trombólise intra-arterial. 

C) a craniectomia descompressiva está indicada, visando antecipar -se à deterioração 
associada ao infarto maligno. 

D) os trombolíticos disponíveis para tratamento do paciente são alteplase, tenecteplase e 
estreptoquinase. 
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29. Considere a situação a seguir: 

Uma senhora de 58 anos é atendida devido a uma cefaleia holocraniana de instalação 
súbita e forte intensidade, iniciada há 3 dias. Sem história de trauma ou enxaqueca. 
Sem rigidez de nuca. Tomografia de crânio, com estudo angiográfico, normal. É, 
então, submetida a uma punção lombar com pressão de abertura de 180 mmH 2O e 
líquor normal. Depois de medicada com analgésicos, recebe alta, assintomática. No 
dia seguinte, volta a sentir cefaleia, mas diferente da dor do dia anterior, localizada 
na região occipital, de intensidade 7/10, com piora ao espirrar e defecar. Sem rigidez 
de nuca. A ressonância magnética mostrou somente discreto  realce meníngeo pelo 
contraste.  

No caso dessa senhora, a conduta indicada é  

A) mantê-la deitada e administrar analgésicos e hidratação intravenosa.  

B) realizar angiorressonância de vasos intracranianos.  

C) repetir a punção lombar e administrar um blood patch com sangue autólogo. 

D) fazer avaliação neurocirúrgica para implante de derivação lombo-peritoneal. 

 

30. Considere o caso clínico a seguir : 

Senhora de 47 anos com queixa de cefaleia há uma semana. A dor é bilateral 

envolvendo a nuca e a região frontal, como um peso, de intensidade 7/10. Além disso, 

queixa-se de dor atrás dos olhos, independente de movimentá-los. Nega náuseas, 

fonofobia e fotofobia. Portadora de diabetes mellitus. Sinais vitais normais, pupilas 

isocóricas e fotorreagentes, acuidade visual 20/20 bilateralmente, campimetria por 

confrontação normal, sem hiperemia conjuntival. Fundo de olho normal. Dor à 

palpação da musculatura posterior do pescoço.  

A paciente retratada preenche os critérios diagnósticos para  

A) hemicrania paroxística.    C) enxaqueca sem aura. 

B) fibromialgia.      D) cefaleia tensional. 

 

31. Uma mulher de 35 anos é atendida no pronto-socorro com queixa de “pior cefaleia da vida”, 

classificada clinicamente como grau II na pontuação de Hunt e Hess. Tomografia 

computadorizada de crânio mostra hemorragia subaracnóidea grau 2 de Fisher , e angioTC 

mostra aneurisma de artéria comunicante posterior esquerda. Nesse caso, a t erapêutica mais 

apropriada é 

A) conduta expectante.             C) embolização endovascular com molas.  

B) clipagem do aneurisma por craniotomia.           D) uso de fator VII recombinante.  

 

32. Considere a situação a seguir: 

Homem de 65 anos vai a consulta ambulatorial devido a história de quedas frequentes 
nos últimos meses. Refere que tem caído para trás. Ao exame físico, percebe -se uma 
marcha instável, com base alargada e retropulsão. O paciente também tem 
bradicinesia, fáscies hipomímico e lent ificação de movimentos sacádicos verticais e 
horizontais. Não apresenta tremor de repouso. Tem leve rigidez em roda denteada 
bilateral e simétrica. O uso de levodopa nos últimos 2 meses não melhorou seus 
sintomas.  

O quadro clínico descrito é compatível com o diagnóstico clínico de 

A) hidrocefalia de pressão normal.  

B) atrofia de múltiplos sistemas. 

C) doença de Parkinson com fenômeno de freezing. 

D) paralisia supranuclear progressiva.  
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33. Considere a situação a seguir: 

Uma mulher de 70 anos é internada com queixas de fraqueza aguda no hemicorpo 

direito e cefaleia holocraniana intensa. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 

194x120 mmHg, ritmo cardíaco regular com frequência de 114 bpm, glicemia capilar 

159 mg/dl. Pontuação NIHSS de 14. Sua tomografia computadorizada de crânio 

mostrou um hematoma intraparenquimatoso núcleo-capsular à esquerda com volume 

estimado em 20mL.  

Para estimar o prognóstico da paciente em 30 dias, a principal escala usada, conhecida como 

ICH Score, desenvolvida por Hemphill e colaboradores, leva em consideração os seguintes 

aspectos: 

A) idade, níveis de pressão arterial, localização do hematoma, uso de anticoagulante oral  e 
presença de rigidez de nuca. 

B) pontuação na escala de coma de Glasgow, idade, volume do hematoma, localização do 
hematoma e presença de hemoventrículo. 

C) idade, níveis de pressão arterial, apresentação clínica, duração dos sintomas  e diabetes 
como comorbidade. 

D) pontuação na escala de Glasgow, presença de sinais focais,  volume do hematoma e 
classificação na escala da WFNS. 

 

34. Paciente de 60 anos, portador de doença de Parkinson, usando 3mg/dia de pramipexol, é 

trazido a consulta com história de que apostou a própria casa em um jogo de baralho. A 

família está preocupada com sua sanidade mental. A respeito da relação entre a doença de 

Parkinson e o Distúrbio de Controle de Impulso (DCI), é correto afirmar: 

A) a incidência de DCI é menor em pacientes com doença de Parkinson que usam agonistas 
dopaminérgicos. 

B) pacientes com doença de Parkinson só desenvolvem DCI se usarem agonistas 
dopaminérgicos. 

C) não há associação entre doença de Parkinson e o DCI. Deve-se investigar demência 
incipiente. 

D) a incidência de DCI é maior em pacientes com doença de Parkinson que usam agoni stas 
dopaminérgicos. 

 

Para responder às questões 35 e 36, considere o caso clínico a seguir. 

Um homem de 52 anos vai a consulta levado por sua esposa, a qual não consegue 

mais dormir direito porque o marido acorda e levanta da cama várias vezes durante a 

noite e fica andando pela casa. Às vezes, ele a chuta involuntariamente durante o 

sono. Ele diz que sente uma espécie de formigamento ou cãibra nas pernas, no final 

do dia, quando fica sentado assistindo TV ou quando vai se deitar para dormir.  

 

35.  Nesse caso, o diagnóstico mais provável é  

A) doença do neurônio motor com hipoventilação noturna.  

B) polineuropatia de fibras finas com parestesias e sem sintomas sensitivos negativos.  

C) parassonia do sono NREM, compatível com sonambulismo.  

D) síndrome das pernas inquietas e transtorno de movimentos periódicos de membros.  
 

36. Para o caso, a melhor opção terapêutica é 

A) Amitriptilina.    C) Cilostazol. 

B) Pramipexol.    D) Clonazepam. 
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37. Uma jovem de 23 anos vai a consulta após um quadro de perda visual bilateral há 3 meses. 

Ao exame físico, percebe-se perda auditiva grave no ouvido direito. O fundo de olho mostra 

atrofia óptica bilateralmente. Uma ressonância magnética de crânio mostra lesões corticais 

com hipersinal em T2 e FLAIR nos lobos frontais e no lobo parietal esquerdo. Nesse caso, o 

diagnóstico mais provável é 

A) CADASIL.    C) esclerose múltipla. 

B) doença de Devic.   D) síndrome de Susac. 

 

38. Considere o caso clínico a seguir : 

Um homem de 28 anos, procedente de Pureza-RN, motorista de táxi, é atendido por 

história de dor lombar de forte intensidade há 15 dias, progredindo com fraqueza nos 

membros inferiores há uma semana, além de esforço miccional e constipação 

intestinal. No exame, percebe-se paraparesia grau 3, nível sensitivo em L1, arreflexia 

de patelares e aquileus, reflexos cutâneo-plantares indiferentes, cutâneo-abdominais 

presentes. Exame dos membros superiores, nervos cranianos e cognição normais. 

Líquor mostrando 380 células/mm
3
, com 87% de mononucleados, glicorraquia de 67 e 

proteinorraquia de 93.  

Para o diagnóstico do caso descrito, o exame de maior especificidade é  

A) a eletroneuromiografia de membros inferiores. 

B) a sorologia no líquor para chikungunya.  

C) o parasitológico de fezes pelo método de Kato-Katz. 

D) o potencial evocado somato-sensitivo no nervo tibial.  

 

39. Considere o quadro clínico a seguir : 

Mulher de 52 anos com mudanças de comportamento nos últimos 2 anos. Tem 

apresentado falta de concentração, dificuldades no trabalho (começou a contar piadas 

de conteúdo inapropriado) e, embora não tenha se preocupado com sua performance 

profissional, precisou ser afastada do trabalho por médico perito.  Apresenta aumento 

do apetite e maior preferência por doces, ganhando 6 quilos nos últimos 4 meses. 

Seu marido conta que ela perdeu os cuidados com a higiene e que precisa lembrá -la 

e ajudá-la a tomar banho, embora sua memória não esteja significativamente  

alterada. Ao exame físico, ela apresenta reflexo palmo-mentoniano e de preensão 

palmar. Sua pontuação no mini-exame do estado mental é de 26. Seu desenho de um 

relógio de ponteiros é nitidamente alterado.  

O quadro descrito é de 

A) doença de Alzheimer. 

B) demência fronto-temporal. 

C) hidrocefalia de pressão normal.  

D) transtorno psicótico primário.  
 

40. Um homem de 20 anos, com quadro prévio de acroparestesias bem como crises de febre e 

fraqueza muscular generalizada, é internado devido a um AVC. À ectoscopia, apresenta um 

exantema centrípeto de pápulas puntiformes, sugestivas de angioqueratomas. Nesse caso, o 

achado de ressonância magnética mais específico para o diagnóstico de doença de Fabry é  

A) hipointensidade em T1 no pulvinar do tálamo.  

B) infartos de circulação posterior.  

C) ectasia vértebro-basilar. 

D) lesões extensas de substância branca.  
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41. Considere a situação a seguir: 

Uma jovem de 20 anos é internada por quadro de cefaleia e febre intermitente há uma 

semana. Sem história médica pregressa significativa. Ao exame físico, não apresenta 

sinais de irritação meníngea. Sem edema de papila e sem sinais focais. Análise 

liquórica e tomografia de crânio normais. Dois dias após o início dos sintomas, passa 

a apresentar crises epilépticas tônico-clônicas generalizadas e entra em estado de 

mal epiléptico convulsivo refratário. É intubada e mantida com midazolam intravenoso 

contínuo. Exame de ressonância magnética do encéfalo normal. Com a diminuição do 

midazolam intravenoso, percebem-se crises distônicas fácio-braquiais. PCR para 

vírus herpes simples negativo, FAN não-reagente, anti-TPO negativo.  

O quadro sugere como diagnóstico 

A) encefalite por anticorpos anti-LGI-1.  C) encefalite por anticorpos anti-NMDA. 

B) encefalite de Hashimoto.    D) encefalite por anticorpos anti-Hu (ANNA-1). 
 

42. Considere o quadro clínico a seguir : 

Homem de 30 anos com queixa de visão borrada no olho direito há 48 horas. 

Apresenta acuidade de 20/80 no olho direito, pupila de Marcus Gunn e fundo de olho 

normal. Olho esquerdo sem alterações. Sua ressonância magnética mostra hipersinal 

retrobulbar no nervo óptico direito, com captação de contraste, uma lesão hipointensa 

em T1 subcortical no lobo frontal e 9 outras lesões, subcorticais e periventriculares, 

com hipersinal no T2 e FLAIR.  

O fator que poderia indicar bom prognóstico para esse paciente é  

A) carga lesional.    C) apresentação inicial com neurite óptica.  

B) idade.      D) sexo masculino. 

 

43. Considere o seguinte caso clínico: 

Homem de 43 anos com queixa de dor no ombro e fraqueza na mão direita. Já chegou 

a acordar à noite por causa da dor, que considera de intensidade 8/10. Ao exame 

físico, apresenta fraqueza do abdutor curto do polegar e abdutor do dedo mínimo, 

hipoestesia na mão e dedos à direita. Reflexos profundos simétricos. A 

eletroneuromiografia mostrou alterações na condução nervosa sensitiva, com 

diminuição de amplitude do potencial dos nervos mediano, ulnar, radial superficial e 

cutâneo lateral do antebraço direitos, e condução motora normal nos nervos mediano 

e ulnar bilateralmente. Sinais de desnervação ativa e crônica nos músculos deltoide, 

bíceps braquial, 1º interósseo dorsal e abdutor curto do polegar.  

Nesse caso, os achados clínicos e os da eletroneuromiografia  sugerem 

A) síndrome do desfiladeiro torácico.   C) síndrome do túnel do carpo. 

B) radiculopatia cervical.     D) síndrome de Parsonage-Turner. 

 
44. Uma mulher de 30 anos queixa-se de diplopia. Percebeu o sintoma nas últimas 48 horas, 

sendo pior ao olhar para um dos lados. No exame, ao pedir que ela olhe para a direita, seu 

olho esquerdo não se move, o olho direito abduz e apresenta nistagmo. Esse acha do de 

exame físico leva à hipótese diagnóstica principal de 

A) esclerose múltipla. 

B) ataxia espino-cerebelar tipo 3. 

C) miastenia gravis. 

D) labirintopatia. 
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Para responder às questões 45 e 46, considere o caso clínico a seguir. 

Um jovem de 25 anos vai a consulta devido a crises epilépticas iniciadas na 

adolescência. Vem tendo 3 a 4 crises por mês. Ele diz que a crise começa com uma 

sensação de déjà vu, depois sente um desconforto epigástrico seguido por 

automatismos sem sentido, segundo observadores, já que disso ele não lembra. Em 

seguida, fica alguns minutos confuso. Usando Carbamazepina, Valproato e 

Topiramato em doses máximas. Há dois anos, fez uma ressonância magnética de 

crânio que mostrou hipersinal na região hipocampal, descrita pelo radiologista no 

laudo como esclerose mesial temporal.  

 

45. Os eventos epilépticos descritos são do tipo  

A) crises focais disperceptivas.     C) crises de ausência típicas. 

B) crises de ausência atípicas.     D) crises focais perceptivas. 

 

46. A medida terapêutica mais eficaz para o controle das crises é  

A) implante de estimulador de nervo vago.  

B) amigdalohipocampectomia. 

C) realizar vídeo-EEG. 

D) associar levetiracetam e lacosamida.  

 

47. Um senhor de 71 anos com fibrilação atrial é atendido devido a um episódio de perda de 

consciência. Ele conta que não dormiu bem à noite e, ao levantar da cama, pela manhã, 

sentiu-se estranho alguns segundos antes de “apagar”. Foi acordado por sua esposa, que 

presenciou quando ele ficou pálido, caiu no chão e teve abalos rápidos nos membros. 

Recobrou a consciência rapidamente. Usa aspirina, atenolol, furosemida e doxazosina. Essa 

descrição é compatível com um quadro de 

A) ataque epiléptico.   C) síncope por hipotensão ortostática. 

B) síncope vaso-vagal.    D) ataque isquêmico transitório.  

 

48. Uma mulher de 32 anos com crises do lobo temporal está em tratamento com carbamazepina 

e livre de crises há 1 ano. Ela vai a consulta querendo saber quanto tempo ainda deve tomar 

o medicamento. Seus exames de eletroencefa lograma e ressonância magnética de crânio 

realizados há um mês foram normais. O fator que está associado ao maior sucesso na 

retirada do antiepiléptico é:  

A) eletroencefalograma inicial normal.  

B) paciente sem crises por dois anos.  

C) lesão conhecida na neuroimagem. 

D) crises controladas com antiepiléptico único.  

 

49. Um paciente vítima de infarto agudo do miocárdio tem uma parada cardíaca por fibrilação 

ventricular. Tem a PCR revertida em poucos minutos. Foi intubado e, após 24 horas sem 

sedação, apresenta uma pontuação na escala de coma de Glasgow de 3. Nessa situação, o 

achado com maior especificidade para mau prognóstico funcional nas primeiras 72 horas é  

A) pontuação menor que 5 na escala de Glasgow. 

B) anisocoria. 

C) ausência de reflexo córneo-palpebral. 

D) estado de mal epiléptico não convulsivo. 
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50. Considere a situação a seguir: 

Uma jovem é atendida no pronto-socorro com queixa de fraqueza em membros 

inferiores há 3 dias. Não tem queixas sensitivas e nega perda de controle 

esfincteriano. Uma semana antes do início da fraqueza, teve febre baixa e exantema, 

atribuídos a arbovirose. Ao exame físico, apresenta paraparesia grau 3, arreflexia 

global. Líquor com 3 células/mm
3
 e proteinorraquia de 45mg/dL.  

Na situação descrita, o diagnóstico mais provável é de  

A) botulismo alimentar. 

B) mielopatia torácica por chinkungunya.  

C) miopatia inflamatória por dengue. 

D) síndrome de Guillain-Barré por zika vírus. 

 

 


