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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
01 e 02.

Homem de 75 anos, advogado, anteriormente saudável e
sem  antecedentes  familiares  ou  pessoal  importantes,
apresentou há um ano alterações de marcha. Há oito me-
ses, não controla o esfíncter, tem incontinência urinária e
há três meses têm dificuldade de memória. Esses sinto-
mas são progressivos, e atualmente não consegue andar
sozinho, parece que os pés estão muito pesados e cola-
dos ao chão e, para sair, tem de fazer uso de fraldas. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a hipótese diagnóstica?

(A) Demência frontotemporal.

(B) Demência de Alzheimer. 

(C) Hidrocefalia de pressão normal. 

(D) Doença de Parkinson. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual exame deve ser realizado para comprovação diag-
nóstica?

(A) Punção lombar com retirada de liquor e reavaliações
sequenciais do exame neurológico. 

(B) Punção lombar com retirada de liquor para dosagem
de proteína TAU alterada. 

(C) Exame  neuropsicológico  com  alterações  patogno-
mônicas de disfunção cognitiva  dos lobos frontal  e
temporal. 

(D) Exame funcional de cintilografia com marcador espe-
cífico para captação de dopamina. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 03 a 05.

Adulto de 60 anos é conduzido à emergência pelo filho.
Ele apresenta cefaleia, vômitos, febre alta e queda do
estado geral nas últimas 24 horas. O filho nega doen-
ças prévias. Ao exame, apresenta-se torporoso e rea-
gindo com retirada aos estímulos dolorosos. Ao exame,
o paciente apresentou FC: 100 bpm; FR: 28 irpm; Tax:
40 ºC. Havia rigidez de nuca e pupilas médias reagen-
tes. Sem outras alterações focais ao exame neurológi-
co. TCC de crânio não revelou massas ou obstrução
do sistema ventricular.  O exame do líquido cefalorra-
quidiano revelou: aspecto opalescente, celularidade: 86
células de predomínio mononucleares, glicose: 18 mg
%, glicose sanguínea: 96 mg% e lactato: 2,6 (normal –
1,5). A bacterioscopia foi negativa para BAAR e Gram. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O agente etiológico mais provável é:

(A) enterovírus. 

(B) meningococos. 

(C) criptococos. 

(D) pneumococos. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento  empírico do paciente deve ser instituído o
mais rápido possível com

(A) rifampicina. 

(B) anfotericina B. 

(C) ampicilina + gentamicina. 

(D) amoxacilina + clavulinato. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o melhor exame para confirmar o agente etiológi-
co?

(A) Esfregaço do concentrado de liquor. 

(B) Cultura de fungos no liquor. 

(C) Exame de ADA no liquor. 

(D) PCR para o agente suspeitado. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sinal de Lhermitte 

(A) tem ocorrência  limitada  à placa  desmielinizante na
medula, independente ou não de processo inflamató-
rio agudo. 

(B) ocorre em qualquer lesão na medula ou nas raízes
nervosas em que haja processo inflamatório agudo. 

(C) pode ser encontrado em qualquer lesão tumoral me-
tastática das raízes nervosas da medula cervical. 

(D) pode ser encontrado em qualquer lesão vascular is-
quêmica aguda com comprometimento medular alto. 
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Alzheimer caracteriza-se por uma degenera-
ção progressiva e contínua do encéfalo e, consequente-
mente, perda das funções cognitivas. São alterações mor-
fológicas, histológicas e genéticas envolvidas na doença:

(A) perda inicial de neurônios do lobo frontal, associada
ao acúmulo de corpúsculos de Levy, que são produ-
zidos por disfunção do gene da alfa-sinucleína.

(B) atrofia final difusa, associada ao acúmulo de partícu-
las  proteicas  de  caráter  infeccioso,  produzidas  por
disfunção do gene da proteína priônica (PRNP). 

(C) degeneração exclusiva de neurônios da substância
negra com acúmulo de neurofilamentos relacionados
ao gene PARK 8. 

(D) atrofia inicial com degeneração de neurônios do cor-
no de armon, acúmulo de emaranhados fibrilares e
disfunção  do  gene  da  apolipoproteína  E  alelo  ε4
(APOE*ε4). 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Huntington é uma doença progressiva que
compreende movimentos anormais, demência e manifes-
tações psiquiátricas. Do ponto de vista dos aspectos ge-
néticos, fisiopatológicos e moleculares, caracteriza-se por
ser

(A) doença  autossômica  dominante,  com  degeneração
neuronal  no  estriato  e  nas  camadas profundas  do
córtex, consequência de alterações no número de re-
petições CAG na proteína Huntingtin. 

(B) doença  autossômica  recessiva,  com  degeneração
neuronal  no  pálido  e  nas  camadas  superficiais  do
córtex, consequência de alterações no número de re-
petições MAT na proteína Huntingtin. 

(C) doença ligada ao X, com degeneração neuronal no
putamem e nas camadas profundas do córtex, con-
sequência  de  alterações  no  número  de  repetições
GAC na proteína Huntingtin. 

(D) doença  autossômica  recessiva,  com  degeneração
neuronal no núcleo subtalâmico e nas camadas su-
perficiais do córtex, consequência de alterações no
número de repetições TAM na proteína Huntingtin. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 09 a 11.

Uma criança do sexo masculino, agora com dez meses
de idade, apresenta-se com retardo do desenvolvimento
neuropsíquico e motor. Não consegue ficar de pé, a ca-
beça está sempre apoiada e não se mantém em posição.
Iniciou com crises aos três meses, caracterizadas por fle-
tir o tronco e braços para frente, do tipo tônico. Essas cri-
ses se repetem em ataques com vários destes episódios
(10 a 20) e de três a quatro ataques por dia. A gestação e
o parto ocorreram sem quaisquer problemas, e o desen-
volvimento da criança transcorreu de forma normal até os
três meses de idade. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o nome da síndrome epiléptica apresentada?

(A) Landou-Cleffer. 

(B) West. 

(C) Angelman. 

(D) Lenox Gateaut. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento recomendado é:

(A) Vigabatrina. 

(B) Ácido-valproico. 

(C) Fenobarbital. 

(D) Fenitoína. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O EEG mostra caracteristicamente atividade cerebral:

(A) ondas delta difusa, entremeadas por complexos de
espícula onda lenta em vigília e, no sono, períodos
de atividade rítmica de 10 Hz. 

(B) atividade rítmica de onda sharp difusa, regular de 3
Hz,  de  curta  duração  e  desencadeada por  hiperp-
neia. 

(C) ondas teta e delta de alta voltagem difusas, com perí-
odos de poliespícula, onda lenta entremeada por ate-
nuação ou supressão da atividade de base. 

(D) ondas  sharp  localizadas  em  região  perirrolândica
com olhos fechados e que desaparecem com olhos
abertos. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 12 a 14.

Uma  ambulância  conduz  um  homem  de  65  anos  ao
pronto-socorro.  Ele foi  encontrado desacordado em via
pública. No momento do atendimento, estava com pupi-
las mióticas, puntiformes, nuca com rigidez, reflexo cutâ-
neo plantar em extensão bilateralmente e respiração de
Cheyne-Stokes. Na avaliação, na escala de Glasgow, fo-
ram  identificadas:  abertura  ocular  –  ausente;  resposta
motora – ausente e resposta verbal – ausente. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a topografia da lesão?

(A) Bulbo. 

(B) Ponte. 

(C) Mesencéfalo. 

(D) Gânglios da base. 
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o valor da escala de Glasgow?

(A) 6. 

(B) 5. 

(C) 4. 

(D) 3. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico para o caso é:

(A) infarto. 

(B) meningite. 

(C) hemorragia. 

(D) desmielinização. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
15 e 16.

Uma mulher de 52 anos apresenta cefaleia holocraniana,
intermitente e melhora com uso de analgésicos. Após seis
meses de evolução, fica contínua, progressiva, não me-
lhora completamente e é acompanhada de náuseas. Ao
exame  neurológico,  não  apresenta  dificuldade  motora,
sensitiva e de coordenação, mas, no exame ocular e visu-
al, tem nistagmo horizontal e hemianopsia heterônima bi-
temporal. Reclama de secreção leitosa nas mamas desde
o início.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a topografia da lesão visual?

(A) Nervo óptico pré-quiasmático. 

(B) Porção do quiasma óptico. 

(C) Radiações ópticas do lado esquerdo. 

(D) Giro cuneiforme do lobo occipital. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico etiológico?

(A) Hidrocefalia comunicante. 

(B) Hemorragia em globo pálido. 

(C) Adenoma hipofisário. 

(D) Aneurisma de carótida intracavernosa. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Parinaud é caracterizada por

(A) paralisia da convergência do olhar por lesão da pirâ-
mide bulbar. 

(B) paralisia  do  olhar  para  baixo  por  lesão  do  núcleo
denteado cerebelar. 

(C) paralisia do olhar horizontal por lesão do núcleo ves-
tibular da ponte. 

(D) paralisia do olhar para cima por lesão do aqueduto
mesencefálico. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das manifestações clínicas da eclâmpsia, as crises
convulsivas são fator de pior prognóstico quando presen-
tes.  Na  prevenção  das  crises  convulsivas,  o  sulfato  de
magnésio deve ser usado:

(A) na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia como primeira op-
ção para preveni-las ou para o seu tratamento. 

(B) na fase final, após o parto, e se surgirem crises con-
vulsivas persistentes durante a evolução.

(C) na fase inicial da eclâmpsia, antes do parto, e se a
fenitoína não estiver disponível para ser usada. 

(D) na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, em qualquer fase
da doença, após o surgimento de crises. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
19 e 20.

Paciente do sexo masculino, de 70 anos, apresenta difi-
culdade de levantar o pé direito e, após três meses, esse
sintoma havia progredido para a perna, na qual foi notado
o surgimento  de  pequenas  contrações  musculares,  de
forma errática. Na evolução, após seis meses, começou
a manifestar dificuldade de fala e de engolir. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são os achados de exames complementares que
explicariam os sintomas do paciente?

(A) Degeneração da via motora na ressonância magnéti-
ca de crânio e fibrilações com diminuição de unida-
des motoras na eletroneuromiografia. 

(B) Aumento da quantidade de proteína no liquor e lenti-
ficação da velocidade dos potenciais motores e sen-
sitivos na eletroneuromiografia. 

(C) Lesões desmielinizantes na ressonância de crânio e
medula espinhal e bandas oligoclonais com aumento
do índice de IgG no liquor. 

(D) Diminuição da captação de dopamina no putamem
na tomografia computadorizada por emissão de fóton
único e tremor fino na eletroneuromiografia. 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico?

(A) Esclerose múltipla forma surto-remissão. 

(B) Doença de Parkinson hereditária. 

(C) Esclerose lateral amiotrófica esporádica. 

(D) Polirradiculoneurite crônica. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma criança de sete anos, do sexo feminino, apresenta
dificuldades escolares. Segundo os professores, em vá-
rios episódios,  a criança permanece parada, faz pisca-
mento e fica irresponsiva, com duração de um a dois se-
gundos, e retorna ao estado normal sem se dar conta do
ocorrido.

Que tipo de crise epiléptica essa criança apresenta?

(A) Crise do lobo occipital.

(B) Crise de ausência simples. 

(C) Crise do lobo temporal. 

(D) Crise mioclônica juvenil. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  o  melhor  tratamento  medicamentoso  disponível
para crises migranosas com aura?

(A) Analgésicos comuns. 

(B) Anti-inflamatórios. 

(C) Derivados da morfina. 

(D) Derivados do sumatriptano. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 23 a 25.

Uma jovem de 18 anos procura o pronto-socorro após cri-
se tônico-clônica generalizada em sono. A mãe diz que
não houve nenhum trauma ou situação desencadeante,
não há antecedentes, e que a filha é saudável até o mo-
mento, mas, nos últimos seis meses, vem apresentando
abalos musculares pela manhã, como se assustasse, o
que ela atribui a stress. O exame neurológico é normal.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o provável achado do eletroencefalograma?

(A) Espícula onda lenta generalizada regular 3 Hz. 

(B) Poliespícula onda lenta generalizada irregular de 3 Hz.

(C) Atividade sharp, teta e delta generalizada de 2 - 5 Hz. 

(D) Atividade sharp sobreposta por beta rápida regular
de 20 Hz. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a epilepsia apresentada?

(A) Ausência mioclônica. 

(B) Ausência simples. 

(C) Mioclônica juvenil. 

(D) Mioclônica astática. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso, as melhores drogas anticonvulsivantes para o
tratamento são:

(A) carbamazepina – fenitoína – fenobarbital. 

(B) ácido valproico – lamotrigina – clonazepam.  

(C) fenitoína – ácido valproico – clonazepam. 

(D) fenobarbital – carbamazepina – ácido valproico. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente com miastenia gravis, para a confirmação
do diagnóstico espera-se encontrar na eletroneuromiogra-
fia (ENMG):

(A) redução da atividade motora com a estimulação re-
petitiva.

(B) presença de potenciais de fibrilação espontâneos no
exame de agulha. 

(C) diminuição da velocidade de condução dos potenci-
ais motores.  

(D) diminuição da velocidade de condução dos potenci-
ais sensitivos. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  esclerose  lateral  amiotrófica,  dois  tipos  de  células
(neurônios) sofrem degeneração:

(A) o primeiro neurônio gama e o segundo neurônio situ-
ado na face anterior do bulbo. 

(B) o primeiro neurônio motor da via corticoespinhal e
o  segundo  neurônio  motor  da  ponta  anterior  da
medula. 

(C) o primeiro neurônio do núcleo situado abaixo do assoa-
lho do IV ventrículo no bulbo e neurônios do núcleo len-
tiforme. 

(D) o primeiro  neurônio  do cordão lateral  da medula  e
neurônios dopaminérgicos. 
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um menino de três anos, com dificuldade para levantar-
se do chão e da cadeira, está caindo muito ao caminhar.
Tem aumento do volume nas panturrilhas, marcha anseri-
na e acentuação da lordose lombar. O estudo laboratorial
apresenta elevação dos níveis de enzimas musculares.

Diante deste quadro, deve-se considerar a hipótese de:

(A) amiotrofia espinhal progressiva. 

(B) polimiosite. 

(C) distrofia muscular miotônica. 

(D) distrofia muscular de Duchenne. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
29 e 30.

Mulher de 35 anos está sentindo formigamento na face
interna do antebraço direito, associada à dificuldade de
extensão do 4º e 5º quirodáctilos homolaterais. Ao exa-
me, são observados dedos em garra e hipoestesia sen-
sitiva e dolorosa na região hipotenar, em todo o 5º qui-
rodáctilo  e  na metade externa do 4º  quirodáctilo.  Ao
exame local, o nervo encontra-se espessado e de con-
sistência mais endurecida. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nessas condições, o comprometimento localiza-se no ner-
vo:

(A) radial. 

(B) mediano. 

(C) ulnar. 

(D) fibular. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a etiologia mais provável, em nosso meio?

(A) Traumática: compressiva. 

(B) Neoplásica: schuwanoma. 

(C) Inflamatória: sarcoidose. 

(D) Infecciosa: hanseníase. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São manifestações iniciais frequentes da esclerose múlti-
pla:

(A) oftalmoplegia  internuclear  bilateral,  neurite  óptica  e
crise convulsiva. 

(B) neurite óptica unilateral, oftalmoplegia supranuclear e
parestesias. 

(C) oftalmoplegia  supranuclear,  cefaleia  e  rigidez  de
nuca. 

(D) paralisia dos nervos mediano, ulnar e fibular, neurite
óptica e cefaleia. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
32 e 33.

Paciente do sexo masculino, de 57 anos, deu entrada na
unidade de emergência apresentando abalos mioclônicos
de evolução há seis meses e rebaixamento da consciên-
cia gradual depois de um mês, com quadro respiratório
agudo  de  broncoaspiração.  Familiares  disseram que  o
paciente era hígido até um ano, quando se iniciou o pro-
cesso demencial e, em seguida, surgiram abalos muscu-
lares e tremores com incoordenação, sem causa desen-
cadeante. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais dos exames a seguir são importantes para o diag-
nóstico etiológico?

(A) Ressonância magnética e líquor. 

(B) Eletroneuromiografia e potencial evocado. 

(C) SPECT e dosagem de beta-amiloide. 

(D) Eletroencefalograma e proteína 14,3,3.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a conduta terapêutica a ser instituída, além do tra-
tamento do quadro respiratório agudo? 

(A) Entrada de drogas anticolinesterásicas, associadas a
fenitoína intravenosa. 

(B) Antibiótico de largo espectro e penetração no siste-
ma nervoso central e carbamazepina em altas doses.

(C) Apoio ventilatório e nutricional,  uso de clonazepam
para controle das mioclonias. 

(D) Pulsoterapia com solumedrol por cinco dias, seguida
do uso de azatioprina. 
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 34 a 36.

Um paciente foi conduzido ao setor de emergência após
acidente automobilístico. Apresenta-se torporoso, midri-
ático à direita e hemiparético à esquerda. Realizou tomo-
grafia  computadorizada  de  crânio,  ilustrada  na  figura,
que esclareceu o diagnóstico. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico?

(A) Hematoma subdural agudo. 

(B) Hematoma extradural agudo. 

(C) Hemorragia subaracnóidea com hidrocefalia. 

(D) Edema cerebral, com desvio da linha média. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A causa relacionada ao trauma que ocasionou o achado
tomográfico é:

(A) fratura do crânio com rompimento da artéria menín-
gea média do lado direito. 

(B) fratura do crânio com rompimento da artéria menín-
gea média do lado esquerdo. 

(C) trauma fechado com rompimento de pequenas arté-
rias do espaço subaracnóideo. 

(D) trauma fechado com concussão importante e edema
adjacente. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta a ser instituída em unidade de terapia intensiva
é:

(A) estabilização dos sinais vitais, suporte ventilatório e
uso de corticosteroides e drogas hiperosmolares. 

(B) suporte ventilatório, estabilização dos sinais vitais e
uso de drogas para prevenção de vasoespasmo. 

(C) estabilização dos sinais vitais, suporte ventilatório e
drenagem ventricular. 

(D) suporte ventilatório, estabilização dos sinais vitais e
procedimento para drenagem do hematoma. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na neurofibromatose do tipo I,  o tumor mais frequente-
mente encontrado é:

(A) schuwanoma bilateral do VII par. 

(B) astrocitoma pilocítico. 

(C) glioma do nervo óptico. 

(D) meningiomas múltiplos. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum
em pacientes hospitalizados. A presença de hiponatremia
está associada a uma série de desfechos desfavoráveis,
tais como: necessidade de internação em unidade de tera-
pia intensiva, hospitalização prolongada e de maior custo,
transferência para abrigos e mortalidade. Para o tratamen-
to, além da abordagem da causa, a correção deve ser fei-
ta de forma lenta para evitar a seguinte complicação neu-
rológica:

(A) mielinilose pontina e extrapontina aguda. 

(B) edema cerebral difuso hiperosmolar.

(C) hidrocefalia por produção excessiva de liquor. 

(D) síndrome da produção inapropriada do hormônio an-
tidiurético. 
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 39 a 41.

Paciente do sexo feminino, de 35 anos, é admitida no ser-
viço de emergência em estado confusional e torporoso, de
início agudo. Ao exame neurológico, a paciente está agita-
da, tem pupilas reagentes, médias e isocóricas, expres-
são verbal com palavras desconexas e sinais de liberação
piramidal bilateralmente. Há relato de cefaleia e alteração
comportamental na semana anterior. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual seria o primeiro procedimento do médico?

(A) Sedação imediata, colocação de tubo endotraqueal,
ventilação  assistida  e  encaminhamento  imediato  à
UTI. 

(B) Colocação de cateter de O2 nasal, verificação e esta-
bilização dos níveis pressóricos, oximetria, glicemia e
realização de TCC. 

(C) Estabilização dos sinais vitais, colocação de O2 nasal
e punção lombar diagnóstica imediata. 

(D) Realização imediata de ressonância de crânio e, em
seguida, encaminhamento ao centro cirúrgico. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico mais provável ?

(A) Hemorragia lobar. 

(B) Infarto pontino. 

(C) Hemorragia subaracnóidea. 

(D) Meningite bacteriana aguda. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que cuidados são necessários para evitar complicações
imediatas?

(A) Medicamentos  para  prevenção  de  vasoespasmo  e
edema. 

(B) Antibioticoterapia de largo espectro para prevenção
de infecção secundária. 

(C) Anticoagulação  plena  para  evitar  a  progressão  da
trombose. 

(D) Anti-hipertensivos  e  antiagregante  plaquetário  para
prevenção de eventos isquêmicos. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais  são  as  possíveis  apresentações  do  espectro  da
neuromielite óptica?

(A) Neurite óptica, mielite extensa, narcolepsia e encefa-
lite posterior reversível. 

(B) Mielite  parcial,  neurite  óptica,  síndrome do homem
rígido e miosite. 

(C) Polirradiculoneurite  crônica,  síndrome  do  teto  do
quarto ventrículo, neurite óptica e mielite centrome-
dular. 

(D) Síndrome da produção inapropriada do hormônio an-
tidiurético, neurite óptica, mielite até três segmentos
medulares e vasculite. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
43 e 44.

Uma mulher de 67 anos apresenta quadro agudo de que-
da na atitude vertical, desvios durante a marcha, paresia
do palato mole e da corda vocal (também homolateral-
mente à lesão) e distúrbios da sensibilidade. Estes distúr-
bios apresentam-se geralmente sob a forma de dissocia-
ção siringomiélica, com disposição alternada, acometen-
do a face do mesmo lado da lesão e os membros e o
tronco do lado oposto. Nota-se também síndrome vertigi-
nosa com nistagmo e romberg. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o nome da síndrome apresentada pela paciente?

(A) Claude Bernard-Horner. 

(B) Babinski e Nageotte. 

(C) Foix e Hillemand. 

(D) Wallenberg. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a artéria envolvida?

(A) Artéria cerebelar anterossuperior. 

(B) Artéria cerebelar posteroinferior. 

(C) Artéria cerebelar média.

(D) Artéria cerebral posterior.  

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como  se  denomina  a  cefaleia  unilateral  que  costuma
ocorrer por volta do mesmo horário, a cada dia, e mesmo
período, a cada ano?

(A) Migrânea sem aura. 

(B) Cefaleia cervicogênica. 

(C) Cefaleia em salvas. 

(D) Cefaleia tensional. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na encefalite por vírus herpes simples, um achado típico
na ressonância magnética do encéfalo é: 

(A) lesão nos lobos frontoparietais. 

(B) múltiplas lesões periventriculares. 

(C) lesão única, isolada, na região do tálamo. 

(D) lesão nos lobos frontotemporais. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 45 anos, do sexo feminino, apresenta subita-
mente vertigem fugaz, náuseas e instabilidade corporal.
Os  sintomas  reiniciam-se  toda  vez  em  que  olha  para
cima ou vira na cama do lado direito. Nega sintomas au-
ditivos  e,  excetuando-se  tais  episódios,  não  apresenta
nenhum outro sintoma.

Qual é o teste clínico ou exame complementar a ser solici-
tado para definir o diagnóstico?

(A) Eletrococleografia. 

(B) Potencial evocado. 

(C) Manobra de Dix-Hallpike. 

(D) Audiometria. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 48 a 50.

Jovem de 14 anos vai à consulta acompanhado dos pais
por apresentar movimentos anormais do tipo "careta" e
emissão de vocalizações, incluindo palavras constrange-
doras, sem conseguir controlar-se. Quando fica angustia-
do, os sintomas pioram e essa situação faz com que evite
o  convívio  social.  O  quadro  iniciou-se  aos  sete  anos.
Existem antecedentes familiares de doenças mentais. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o nome da doença diagnosticada?

(A) Doença de Huntington infantil. 

(B) Coreia de Sydenham. 

(C) Autismo. 

(D) Gilles La Tourette. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nessa situação clínica, quais são as comorbidades pesso-
ais e familiares mais frequentes?

(A) Transtorno esquizotípico e  transtorno recorrente  de
depressão. 

(B) Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e
transtorno obsessivo e compulsivo. 

(C) Transtorno bipolar do humor e psicose orgânica. 

(D) Transtorno somatoforme e transtorno fóbico ansioso. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as regiões cerebrais envolvidas na gênese da
doença?

(A) Córtex mesial occipital, putamem e claustrum. 

(B) Hipocampo, amígdala e núcleo subtalâmico. 

(C) Córtex órbito-frontal, estriado e tálamo. 

(D) Área de Wernicke, tuber cinério e hipotálamo. 
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