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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Um paciente de 50 anos com miose, ptose palpebral e enoftalmia 
unilaterais, apresenta a síndrome de 
(A) Asperger. 
(B) Ramsay Hunt. 
(C) Steele-Richardson-Olszewski. 
(D) Claude Bernard-Horner. 
(E) Ondina. 

42 
Uma das causas mais frequentes de paralisia facial bilateral é a 
(A) Síndrome de Guillain-Barré. 
(B) Síndrome de Melkersson-Rosenthal. 
(C) Síndrome de Kennedy. 
(D) Síndrome de Möbius. 
(E) infecção pelo HIV. 

43 
Em um paciente em coma, que apresenta dilatação  
pupilar unilateral (5,6 mm de diâmetro), não reagente à luz,  
é mandatório pensar em lesão do 
(A) III nervo craniano contralateral à lesão. 
(B) III nervo craniano ipsilateral à lesão. 
(C) VI nervo craniano ipsilateral à lesão. 
(D) VI nervo craniano contralateral à lesão. 
(E) IV nervo craniano homolateral à lesão. 

44 
Um paciente idoso, em coma, foi internado em uma unidade de 
terapia intensiva. Apresentava o ritmo respiratório tipo Biot. 
Este padrão respiratório indica uma lesão 
(A) temporal. 
(B) diencéfalica. 
(C) torácica. 
(D) frontal. 
(E) dorsomedial do bulbo. 

45 
As crises epilépticas que se manifestam com a presença de riso 
estereotipado e inapropriado, são denominadas 
(A) mioclônicas. 
(B) atônicas. 
(C) gelásticas. 
(D) clônicas. 
(E) ausência. 

46 
No estado de mal convulsivo é sempre importante repor a 
vitamina 
(A) riboflavina. 
(B) cobalamina. 
(C) tiamina. 
(D) nicotinamida. 
(E) piridoxina. 

47 
A apresentação clínica usual dos infartos lacunares no território 
da artéria lentículo estriada é a 
(A) hemiparesia motora pura. 
(B) afasia sensitiva. 
(C) afasia motora. 
(D) disartria. 
(E) oftalmoplegia. 

48 
Paciente feminina, 77 anos, apresentava há um mês, cefaleia 
unilateral, de forte intensidade, que piorava no período noturno. 
Referia mialgia e perda ponderal. Notava, ainda, dolorimento do 
couro cabeludo ao pentear seus cabelos. A velocidade de 
hemossedimentação foi de 90 mm/h e a proteína C reativa estava 
aumentada. 
A principal hipótese diagnóstica para esta paciente é 
(A) ataque isquêmico transitório. 
(B) cefaleia tipo tensional. 
(C) enxaqueca. 
(D) arterite temporal. 
(E) cefaleia em salva. 

49 
Um idoso, demenciado, foi encontrado desacordado no chão de 
seu banheiro. Não apresentava abertura ocular espontânea, nem 
aos estímulos. Foi encaminhado para a Unidade de Saúde mais 
próxima, onde o plantonista detectou o sinal de Battle, 
levantando a hipótese diagnóstica de 
(A) neoplasia. 
(B) trauma. 
(C) distúrbio metabólico. 
(D) quadro infeccioso. 
(E) lesão degenerativa. 

50 
Os hematomas epidurais são mais frequentes em 
(A) qualquer faixa etária. 
(B) adultos jovens e idosos. 
(C) adultos jovens, crianças e idosos. 
(D) adultos jovens e crianças. 
(E) idosos. 

51 
Paciente, 60 anos, apresenta bradicinesia e rigidez há, 
aproximadamente, quatro anos. Somou-se ao quadro clínico 
paralisia do olhar vertical inferior, disartria e disfagia graves, 
retrocollis e instabilidade postural precoce com quedas.  
Para o caso descrito, assinale a opção que indica o diagnóstico 
clínico. 
(A) Degeneração estriatonigral. 
(B) Doença de Parkinson. 
(C) Doença de Wilson. 
(D) Doença de Shy-Drager. 
(E) Paralisia supranuclear progressiva. 
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52 
Homem jovem apresenta, há 6 anos, movimento involuntário 
rítmico em ambas as mãos, que melhora se ele ingerir pequenas 
quantidades de bebidas alcoólicas. Não faz uso de nenhuma 
medicação ou drogas lícitas e/ou ilícitas. Não tem familiares que 
apresentem sintomas semelhantes. Ao exame neurológico,  
observa-se apenas a presença de tremor postural, em ambas as 
mãos. A principal hipótese diagnóstica para este paciente é 
(A) tremor essencial. 
(B) distonia. 
(C) tique. 
(D) balismo. 
(E) parkinsonismo. 

53 
As opções a seguir apresentam medicações que podem ser 
utilizadas em pacientes parkinsonianos, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Amantadina e nimesulida. 
(B) Selegilina e rasagilina. 
(C) Entacapona e tolcapona. 
(D) Haloperidol e flunarizina. 
(E) Triexifenidil e biperideno. 

54 
Dentre as neoplasias primárias do sistema nervoso central, as 
mais comuns são 
(A) osteomas. 
(B) linfomas. 
(C) gliomas. 
(D) meningeoma. 
(E) condroma. 

55 
80% das metástases cerebrais localizam-se nos hemisférios 
cerebrais e 20% na fossa posterior. As neoplasias malignas, que 
mais frequentemente predispõem ao aparecimento de 
metástases cerebrais, são aquelas que se originam no 
(A) trato gastrointestinal e na mama. 
(B) pulmão e no trato gastrointestinal. 
(C) pulmão e na mama. 
(D) rim e no ovário. 
(E) útero e no ovário. 

56 
Um paciente masculino não consegue estender o punho à direita 
e apresenta parestesia na face dorsal da mesma mão. Havia 
ingerido grande quantidade de cachaça na noite anterior.  
A provável lesão é a do nervo 
(A) ulnar. 
(B) mediano. 
(C) radial. 
(D) torácico. 
(E) supraescapular. 

57 
O tipo mais comum de apresentação clínica da neuropatia 
diabética é 
(A) mononeuropatia. 
(B) amiotrofia diabética. 
(C) neuropatia autonômica. 
(D) polineuropatia sensitiva distal. 
(E) mononeuropatia múltipla. 

58 
As opções a seguir apresentam parassonias, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Pesadelos. 
(B) Terror noturno. 
(C) Paralisia do sono. 
(D) Sonambulismo. 
(E) Síndrome das pernas inquietas. 

59 
O distúrbio comportamental do sono REM é uma parassonia.  
A melhor escolha terapêutica, para o tratamento deste distúrbio, 
é o 
(A) clonazepam. 
(B) diazepam. 
(C) nitrazepam. 
(D) alprazolam. 
(E) bromazepam. 

60 
Paciente feminina com diagnóstico de esclerose múltipla refere 
apresentar “sensação de choque que corre por suas costas” 
quando realiza a flexão cervical. Este fenômeno é conhecido 
como sinal de 
(A) Lhermitte. 
(B) Myerson. 
(C) Lásegué. 
(D) Romberg. 
(E) Babinski. 

61 
A esclerose concêntrica de Baló é uma afecção 
(A) infecciosa. 
(B) metabólica. 
(C) desmielinizante. 
(D) neoplásica. 
(E) traumática. 

62 
A presença de anticorpos anti-MuSK (tirosina quinase músculo-
específica) sugere o diagnóstico de 
(A) esclerose múltipla. 
(B) miastenia gravis. 
(C) doença priônica. 
(D) atrofia de múltiplos sistemas. 
(E) neuromielite óptica. 

63 
A síndrome de Lambert-Eaton esta relacionada à neoplasia de 
(A) rim. 
(B) mama. 
(C) ovário. 
(D) pulmão. 
(E) próstata. 

64 
A distrofia muscular de Duchenne ocorre como resultado de 
mutações no gene da 
(A) FHL1. 
(B) FKRP. 
(C) TRIM32. 
(D) distrofina. 
(E) caveolina-3. 
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65 
A pupila de Argyll Robertson pode ser encontrada na 
(A) sífilis. 
(B) doença de Parkinson. 
(C) doença de Huntington. 
(D) meningite meningocóccica. 
(E) doença de Alzheimer. 

66 
Paciente masculino, 50 anos, apresentou deterioração 
rapidamente progressiva das funções cognitivas e movimentos 
mioclônicos dos membros. Foi realizada ressonância magnética 
de crânio e feito o estudo liquórico, que evidenciaram, 
respectivamente, sinal hiperintenso em T2 no núcleo lenticular e 
a presença de fragmentos do peptídeo “14-3-3” e concentrações 
elevadas de enolase. 
Com base nestes dados, a hipótese diagnóstica é 
(A) carcinomatose meníngea. 
(B) doença de Creutzfeldt-Jakob. 
(C) doença de Lyme. 
(D) meningite asséptica. 
(E) sífilis terciária. 

67 
É indicado no tratamento da fase inicial da doença de Alzheimer 
o uso de 
(A) memantina. 
(B) anticolinérgicos. 
(C) anticolinesterásicos. 
(D) anticolinérgicos associados a memantina. 
(E) anticolinesterásicos associados a memantina. 

68 
Assinale o grupo das demências em que a memória está 
relativamente preservada 
(A) lobo-occipital. 
(B) vascular. 
(C) priônica. 
(D) frontotemporal. 
(E) dos corpúsculos de Lewy. 

69 
São causas de demência potencialmente reversível 
I. a hidrocefalia de pressão normal. 
II. o hipotireoidismo. 
III. a carência de vitamina B12. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

70 
A síndrome de hipertensão intracraniana tem como manifestação 
clínica os sinais e sintomas a seguir, à exceção de um. Assinale-o. 
(A) Papiledema 
(B) Parkinsonismo 
(C) Náuseas 
(D) Vômitos 
(E) Cefaleia 
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