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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - Homem, 57 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de pálpebra discretamente caída do lado direito de início há 
3 dias com piora progressiva até a consulta. Durante o exame, apresenta elevação de pálpebra inferior (2 mm – ptose 
invertida), anisocoria (miose em olho ipsilateral à ptose), assimetria pupilar acentuada no escuro e ausência de reflexo 
espinociliar à direita. O quadro descrito caracteriza acometimento: 

 

a) do ramo oftálmico do nervo facial. 
b) do ramo oculomotor do nervo trigêmeo. 
c) do ramo óptico do nervo oculomotor. 
d) da via parassimpática. 
►e) da via simpática. 

 
02 - Mulher, 39 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de cefaleia e perda visual. Ao exame, observa-se acuidade visual 

20/20, acuidade para cores preservada, campimetria com presença de hemianopsia heterônima, reflexos pupilares 
preservados bilateralmente, fundoscopia normal. A respeito do caso, é correto afirmar que a lesão localiza-se: 

 

a) na mácula. 
b) no nervo óptico, segmento anterior. 
c) no nervo óptico, segmento posterior. 
►d) no quiasma óptico. 
e) no trato óptico. 

 
03 - Homem de 44 anos chega ao hospital com dor orbicular de forte intensidade associada a proptose e paralisia de 

movimento ocular extrínseco ipsilateral, além de redução de sensibilidade em região de fronte ipsilateral. É correto 
afirmar que a lesão localiza-se: 

 

a) na base do crânio. 
►b) no seio cavernoso. 
c) no espaço retrofaríngeo. 
d) no ápice do osso petroso. 
e) no canal carotídeo. 

 
04 - Homem de 65 anos manifesta história de perda de força progressiva há 4 meses. Ao exame, apresenta atrofia muscular, 

perda de força generalizada, reflexos profundos diminuídos, reflexos superficiais normais, sensibilidade preservada, 
tônus discretamente reduzido e presença de fasciculações. É correto afirmar que a lesão localiza-se: 

 

a) no nervo periférico. 
b) na raiz nervosa. 
►c) no neurônio motor inferior. 
d) no neurônio motor superior. 
e) na junção neuromuscular. 

 
05 - Homem de 22 anos sofre acidente durante trabalho em construção civil (caiu do andaime de 5 metros de altura). Ao 

exame, com perda motora de membros inferiores não acentuada, perda do reflexo aquileu, sintomas vesicais e retais 
precoces e acentuados. Nesse caso, é correto afirmar que a lesão localiza-se: 

 

a) na cauda equina. 
►b) no cone medular. 
c) na medula torácica. 
d) na medula cervical. 
e) no tronco encefálico. 

 
06 - Mulher de 65 anos é admitida no hospital com quadro súbito de alteração de fala caracterizado por fluência normal, 

compreensão normal, nomeação normal e dificuldade de repetição. Esse distúrbio de linguagem é denominado: 
 

a) afasia de expressão. 
b) disfasia de compreensão. 
c) disartria transcortical. 
►d) afasia de condução. 
e) disartria pura. 

 
07 - Mulher de 45 anos é admitida no hospital com quadro súbito de redução de força muscular em membros inferiores 

simétrica (grau 1) associada à redução de sensibilidade ao nível de T10 e sinal de Hoover positivo. O provável 
diagnóstico é: 

 

a) infarto medular. 
b) mielite transversa. 
c) polirradiculopatia aguda. 
►d) transtorno funcional. 
e) lesão inter-hemisférica. 
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08 - Paciente consegue executar componentes individuais de um ato motor complexo, mas não consegue executar a 
sequência inteira corretamente. A descrição apresentada refere-se a qual tipo de apraxia? 

 

►a) Ideativa. 
b) Ideomotora. 
c) De vestir. 
d) Bucofacial. 
e) Cinética dos membros. 

 
09 - A artéria Adamkievicz tem origem: 
 

a) no sulco bulbo-pontino. 
b) na coluna cervical, acima de C5. 
►c) na coluna torácica, ao nível de T9. 
d) na coluna lombar, abaixo de L3. 
e) no plexo sacral. 

 
10 - O músculo tibial anterior é inervado pelo nervo: 
 

►a) fibular profundo. 
b) fibular superficial. 
c) tibial. 
d) femoral. 
e) lateral da perna. 

 
11 - Cromossomo em que se localiza o gene codificador da proteína precursora do amiloide: 
 

a) 5. 
b) 11. 
c) 17. 
►d) 21. 
e) 23. 

 
12 - Em relação à demência com corpos de Lewy, é correto afirmar: 
 

a) É comum a presença de paralisia do olhar vertical nos primeiros 5 anos da doença. 
►b) Alucinações visuais recorrentes são comuns na doença. 
c) Associa-se à síndrome da mão alienígena em parte significativa dos pacientes. 
d) Os neurolépticos são a primeira escolha no tratamento dos sintomas cognitivos. 
e) Não apresenta resposta à levodopa em nenhum momento da doença. 

 
13 - Entre as doenças abaixo, qual está associada a múltiplos hemangioblastomas cerebrais? 
 

►a) Síndrome de von Hippel-Lindau. 
b) Síndrome de Osler Weber Rendu. 
c) Doença de Sturge Weber. 
d) Ataxia teleangectasia. 
e) Neurofibromatose tipo 2. 

 
14 - A avaliação fisioterápica e fonoterápica após AVCi deve ocorrer: 
 

►a) nas primeiras 24 horas. 
b) após 48 horas. 
c) após 7 dias. 
d) somente no ambulatório. 
e) somente em pacientes de UTI. 

 
15 - Em relação aos sinais precoces de AVC isquêmico na tomografia de crânio, é correto afirmar: 
 

a) Hiperdensidade cortical no território do infarto ocorre por edema citotóxico. 
b) Hiperdensidade no interior do vaso ocorre por hiperfluxo local. 
►c) Perda de diferenciação da substância branca-cinzenta ocorre por edema citotóxico. 
d) Hipodensidade lobar ocorre por edema vasogênico. 
e) Apagamento de sulcos corticais ocorre por congestão venosa. 

 
16 - A transformação hemorrágica após trombólise endovenosa do tipo IH2 é um marcador de: 
 

a) deterioração. 
b) prognóstico tardio pior. 
c) prolongamento do internamento hospitalar. 
►d) recanalização. 
e) hemorragia subaracnóidea. 
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17 - Em relação ao estudo STICH, que comparou cirurgia versus tratamento clínico em pacientes com AVC hemorrágico, 
assinale a alternativa correta. 

 

►a) Não houve superioridade no estudo. 
b) No subgrupo de pacientes idosos, a cirurgia foi melhor. 
c) No subgrupo de pacientes com lesões cerebelares, a cirurgia foi melhor. 
d) Nos pacientes com cirurgia após 5 dias, os resultados foram melhores. 
e) Entre os pacientes cirúrgicos, o melhor resultado foi entre aqueles com cranioplastia. 

 
18 - Quanto aos indicadores de desempenho ou performance no AVC, assinale a alternativa correta. 
 

a) Profilaxia para TVP introduzida no máximo em 24 horas. 
b) Antitrombóticos introduzidos no máximo em 24 horas. 
►c) Prescrição de anticoagulantes para pacientes com FA na alta. 
d) Avaliação de disfagia analisada somente em AVC isquêmico. 
e) Orientação para cessar tabagismo somente em pacientes com AIT. 

 
19 - Em relação ao uso de antiagregante plaquetário no tratamento de trombose venosa cerebral, é correto afirmar: 
 

a) Deve ser introduzido nas primeiras 24 horas. 
b) Deve ser introduzido após trombólise endovascular. 
c) Deve ser introduzido somente nos pacientes com NIHSS menor que 5 pontos. 
d) Deve ser introduzido em conjunto com anticoagulação plena em todos os pacientes. 
►e) Não existe evidência de seu uso na fase aguda. 

 
20 - Em relação ao uso do cilostazol nos pacientes com AVC isquêmico, é correto afirmar: 
 

a) O risco de sangramento é semelhante ao do clopidogrel. 
►b) Cefaleia é um efeito colateral comum. 
c) Entre os DOACS, é o que apresenta menor risco de sangramento. 
d) Pacientes com trombo intracardíaco apresentaram os menores riscos de recorrência. 
e) Não existem estudos com esse medicamento. 

 
21 - Em relação ao tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é correto afirmar: 
 

a) Os estimulantes (anfetamina, metilfenidato e canabinoides) são os medicamentos mais prescritos atualmente. 
b) As propriedades farmacocinéticas do metilfenidato guardam semelhança com aquelas observadas com a cocaína. 
►c) Metilfenidato tem efeito sobre o sistema reticular ativador ascendente e córtex cerebral, com ação variável entre 3 a 

5 horas. 
d) Efeitos colaterais de modo geral são raros na utilização do metilfenidato, sendo o ganho ponderal o mais expressivo. 
e) Mesmo em sua melhor indicação, o uso de metilfenidato determina resolução ou melhora dos sintomas em menos de 50% 

dos pacientes. 
 
22 - Em relação às comorbidades associadas ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é correto afirmar: 
 

►a) O transtorno desafiador opositor é a comorbidade psiquiátrica mais frequente. 
b) O transtorno de ansiedade é comorbidade rara, presente em 10% dos casos. 
c) O subtipo inatento é claramente predominante no sexo masculino. 
d) As comorbidades psiquiátricas, como um conjunto, têm ocorrência rara. 
e) O quadro depressivo franco é muito mais frequente no sexo masculino, enquanto o transtorno obsessivo-compulsivo e os 

tiques são mais comuns no sexo feminino. 
 
23 - Em relação aos aspectos técnicos da realização do eletroencefalograma, assina a alternativa correta. 
 

a) Uma derivação corresponde a um par de eletrodos ligados a dois ou três canais em um amplificador, e o resultado final 
corresponde à soma dos potenciais registrados por cada um desses eletrodos. 

b) Uma montagem corresponde aos nomes dos eletrodos utilizados em eletroencefalografia. 
c) A hiperventilação voluntária corresponde a uma forma de ativação comum em eletroencefalografia, devendo ser realizada 

com intenso esforço ventilatório volitivo pelo tempo de pelo menos 15 minutos ininterruptos. 
►d) O sistema internacional 10-20 define o método de aplicação topográfica dos eletrodos no escalpo dos pacientes, 

padronizado para permitir a cobertura de todas as áreas do escalpo, independentemente do formato ou tamanho da 
cabeça. 

e) A fotoestimulação intermitente é produzida pela utilização de luz em diferentes tonalidades de forma contínua por períodos 
de 3 a 5 minutos, em pelo menos duas tentativas durante um exame de rotina. 

 
24 - Em relação aos achados eletroencefalográficos, assinale a alternativa correta. 
 

a) O ritmo rolândico “mu” é muito mais frequentemente encontrado em crianças e mostra-se pouco reativo a manobras 
volitivas do paciente. 

b) Transientes epileptiformes benignos do sono, conhecidos como ‘small sharp spikes’, são comuns em crianças e 

patognomônicos de epilepsia. 
c) Espículas arciformes, conhecidas como ‘wicket spikes’, são pouco frequentes na idade adulta, distintas de atividade 

epileptiforme franca, representando variantes da normalidade. 
d) O theta rítmico da sonolência (ou variante psicomotora) corresponde eletrograficamente a uma crise epiléptica focal, em 

geral com projeção sobre a região temporal. 
►e) Complexos K são grafo-elementos típicos do sono e correspondem à fase N2 do sono.  
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25 - Em relação ao tratamento cirúrgico de epilepsia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A indicação cirúrgica em epilepsia tende a ser monocrática, sendo esta uma das poucas situações em tratamentos de 
cunho cirúrgico em que a equipe multiprofissional pode ser reputada como dispensável. 

►b) O controle completo das crises epilépticas é a meta precípua do tratamento cirúrgico de epilepsia, porém procedimentos 
ditos paliativos são aceitáveis, entre os quais a calosotomia. 

c) A estimulação do nervo vago direito costuma produzir resultados próximos a 100% de controle das crises epilépticas em 
pacientes portadores de epilepsias focais. 

d) A radiocirurgia tem indicação como modalidade no tratamento das epilepsias, exceção feita aos casos de malformações 
arteriovenosas, cavernomas e tumores. 

e) A transecção subpial múltipla não pode ser utilizada como tratamento complementar a uma cirurgia ressectiva nos casos 
de ressecções focais. 

 
 
26 - Em relação à avaliação de candidatura de paciente ao tratamento cirúrgico de epilepsia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A aferição da refratariedade ao tratamento clínico (com fármacos antiepilépticos) é uma etapa dispensável em casos 
selecionados em epilepsias não lesionais. 

b) Não são candidatos ao tratamento cirúrgico os pacientes cuja chance de redução de crises seja inferior a 80%. 
►c) Em crianças, além de amenizar a frequência ou eliminar crises epilépticas, o tratamento cirúrgico de epilepsia tem por 

objetivo a retomada ou manutenção do desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes. 
d) Os casos mais comumente referidos ao tratamento cirúrgico em epilepsias de base focal correspondem a crises oriundas 

do lobo frontal (epilepsias do lobo frontal). 
e) O achado de foco único, lesão restrita, passível de ressecção completa, não imputando risco funcional, e achados por 

exames complementares congruentes não determinam impacto no controle de crises epilépticas em pacientes com essas 
características, não sendo, por extensão, considerados relevantes na eventual indicação para tratamento cirúrgico. 

 
 
27 - Em relação à avaliação de pacientes com crises não epilépticas psicogênicas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os chamados ‘gatilhos emocionais’, ou seja, crises com ocorrência após eventos com clara conotação afetiva, não 
costumam favorecer a hipótese de crises não epilépticas psicogênicas. 

►b) O contato prévio com pessoas com epilepsia e alguma familiaridade com a apresentação das crises (epilépticas) nessas 
pessoas é um dado relevante como adjuvante no diagnóstico de crises não epilépticas psicogênicas. 

c) Comorbidades psiquiátricas são raras em pacientes com crises não epilépticas psicogênicas. 
d) Os antecedentes de abuso físico ou sexual são de difícil obtenção na anamnese de pacientes com crises não epilépticas 

psicogênicas, mas seu baixo impacto no estabelecimento desse diagnóstico torna essa pesquisa dispensável nesses 
casos. 

e) Crises não epilépticas psicogênicas são raramente testemunhadas por circunstantes, e dessa forma a obtenção de uma 
descrição apurada nas histórias clínicas é bastante incomum. 

 

 
28 - Em relação às crises não epilépticas psicogênicas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em crises não epilépticas psicogênicas, o início ictal nunca é gradual e a evolução tende a ser contínua até o final do 
evento. 

b) Choro durante o evento (choro ictal) é considerado atualmente um fator excludente da hipótese de crises não epilépticas 
psicogênicas. 

c) A coexistência de crises epilépticas exclui o diagnóstico de crises não epilépticas psicogênicas nos raros casos em que 
acontece. 

►d) Movimentos fora de fase dos membros superiores e inferiores e manutenção dos olhos fechados durante um evento 
favorecem o diagnóstico de crises não epilépticas psicogênicas. 

e) O fenômeno de indução utilizando técnicas selecionadas não ocorre em crises não epilépticas psicogênicas, sendo uma 
exclusividade das crises epilépticas e funcionando como bom discriminador entre as duas situações. 

 
 
29 - Entre os genes abaixo presentes na miopatia do core central (miopatia congênita), qual está mais relacionado ao 

desenvolvimento da hipertermia maligna? 
 

a) Gene da nebulina. 
b) Gene da dinamina. 
►c) Gene dos receptores de rianodina. 
d) Gene dos receptores da actina. 
e) Gene da tropomiosina. 

 

 
30 - A forma de síndrome miastênica congênita que apresenta principalmente episódios frequentes de apneia desde os 

primeiros meses de vida é a deficiência: 
 

a) de acetilcolinesterase na placa motora. 
b) do receptor de acetilcolina com alteração cinética do canal. 
c) de MUSK. 
d) do receptor de acetilcolina sem alteração cinética do canal. 
►e) de colina acetiltransferase. 

  



7/9 

 

31 - Com relação às doenças abaixo, numere os sinais da coluna da direita de acordo com sua correspondência com a 
coluna da esquerda. 

 

1. Esclerose múltipla. 
2. Neuromielite óptica. 
3. ADEM. 
4. Doença de Marburg. 
5. Doença de Schielder. 

(   ) Estupor, coma. 
(   ) Encefalite periaxial difusa. 
(   ) Exantema. 
(   ) Oftalmoplegia internuclear. 
(   ) Área postrema. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
b) 4 – 2 – 3 – 5 – 1. 
c) 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 
d) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 
e) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 

 
32 - A respeito das doenças abaixo, numere os sinais da coluna da direita de acordo com sua correspondência com a 

coluna da esquerda. 
 

1. Atrofia muscular espinhal. 
2. Doença de Kennedy. 
3. Esclerose lateral amiotrófica. 
4. Doença de Fazio Londer. 

(   ) Poliglutaminas. 
(   ) Sobrevivência do neurônio motor. 
(   ) Paralisia bulbar progressiva. 
(   ) Variante de Mills. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 4 – 3. 
b) 2 – 1 – 3 – 4. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 1 – 3 – 2 – 4. 
►e) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
33 - Paciente de 16 anos, sexo feminino, iniciou há 3 meses com sintomas e sinais de cãibras musculares excessivamente 

dolorosas, alopecia e história pregressa de diarreia crônica. A principal hipótese diagnóstica é: 
 

a) doença de McArdle. 
►b) síndrome de Satoyoshi. 
c) doença muscular de Rippling. 
d) síndrome de Schawatz-Jampel. 
e) doença de Brody. 

 
34 - Em relação às síndromes com perda visual e/ou auditiva com manifestações neurológicas, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A atrofia óptica de Leber tem início insidioso de perda visual progressiva. 
(   ) A síndrome de Refsum apresenta retinite pigmentosa e polineuropatia. 
(   ) Na doença de Stargardt, há preservação da mácula. 
(   ) A doença de Sylvester apresenta ataxia e atrofia óptica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
►d) V – V – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
35 - Em relação às principais formas de dor em pacientes com esclerose múltipla, numere a coluna da direita de acordo 

com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Dor neuropática central contínua. 
2. Dor neuropática central intermitente. 
3. Dor musculoesquelética. 
4. Dores mistas (neuropática e não neuropática). 

(   ) Cefaleia. 
(   ) Disestesia. 
(   ) Sinal de Lhermite, neuralgia do V°. 
(   ) Espasmo tônico doloroso, espasmos musculares. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 1 – 3 – 2. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
►c) 4 – 1 – 2 – 3. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 2 – 3 – 4 – 1. 
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36 - Paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, há 6 meses iniciou com sintomas de fraqueza muscular proximal, 
diplopia e ptose palpebral, com diagnóstico clínico e laboratorial de miastenia gravis. A respeito do caso descrito, é 
correto afirmar: 

 

a) O pico de início da doença é mais frequente em mulheres que em homens. 
b) Os timomas são encontrados, principalmente, em pacientes mais jovens que o do caso acima. 
c) Hiperplasia tímica é comumente encontrada na faixa etária do caso descrito acima. 
d) A mão miastênica é comumente observada na faixa etária descrita. 
►e) Títulos de anticorpos elevados contra componentes do músculo estriado favorecem a presença de timoma. 

 
37 - Entre os sintomas e sinais mais frequentes e característicos da doença denominada de coreia fibrilar de Morvan 

(síndrome de Morvan) estão: 
 

►a) atividade contínua de fibra muscular, insônia e hiper-hidrose. 
b) mioquimia, neuralgia do trigêmeo e perda de peso. 
c) mioquimia, oftalmoplegia e anidrose. 
d) atividade contínua de fibra muscular, anidrose e oftalmoplegia. 
e) mioquimia, oftalmoplegia e hipertermia. 

 
38 - Entre os sinais e sintomas mais comuns relacionados à deficiência de vitamina E estão: 
 

►a) ataxia, arreflexia, oftalmoparesia e fraqueza muscular proximal. 
b) amaurose, arreflexia e fraqueza muscular proximal. 
c) ambliopia, neuropatia dolorosa e ataxia. 
d) nistagmo, neuropatia dolorosa e ataxia. 
e) nistagmo, tremor, neuropatia dolorosa e fraqueza muscular proximal. 

 
39 - Faz parte dos critérios diagnósticos da hemicrania paroxística: 
 

a) acometimento de 2 homens para 1 mulher. 
b) localização temporal. 
c) paralisia de par craniano. 
►d) responsividade à indometacina. 
e) padrão em punhaladas. 

 
40 - Em relação à cefaleia benigna da tosse, assinale a alternativa correta. 
 

a) Tem prevalência ao longo da vida de 10% da população. 
►b) Tem duração entre 1 segundo e 30 minutos. 
c) Acomete mais comumente mulheres na 2ª década de vida. 
d) Não é desencadeada por espirro. 
e) Ocorre mais comumente em região de seios da face. 

 
41 - Na profilaxia secundária do AVC isquêmico, o estudo SPARCL utilizou a dosagem de atorvastatina de: 
 

a) 5 mg. 
b) 10 mg. 
c) 20 mg. 
d) 40 mg. 
►e) 80 mg. 

 
42 - Em relação aos estudos de imagem dos gliomas de baixo grau, é correto afirmar que apresentam: 
 

a) captação anelar. 
b) áreas heterogêneas. 
►c) calcificações. 
d) edema digitiforme. 
e) áreas císticas. 

 
43 - Em relação às metástases cerebrais, é correto afirmar que ocorrem em: 
 

a) aproximadamente 50% dos pacientes com câncer de próstata. 
►b) até 30% dos pacientes com câncer de pulmão. 
c) até 2% dos pacientes com melanoma. 
d) mais de 50% dos pacientes com câncer colorretal. 
e) até 1% dos pacientes com câncer renal. 

 
44 - Em relação à carcinomatose meníngea, é correto afirmar: 
 

a) É o implante de células neoplásicas exclusivamente nas paquimeninges. 
b) É mais comum nos tumores de ovário e próstata. 
c) Radioterapia é a melhor opção terapêutica. 
d) A ressonância magnética geralmente é normal. 
►e) A sobrevida é inferior a 6 meses do diagnóstico. 
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45 - Em relação ao uso de anticonvulsivantes no tratamento de tremor essencial, é correto afirmar: 
 

a) A gabapentina é eficaz em monoterapia somente em alta dose. 
b) A gabapentina tem resposta melhor quando associada a propranolol. 
c) Depakote é a melhor opção. 
►d) O topiramato é eficaz em monoterapia. 
e) Lamotrigina associada a gabapentina tem resposta em mais de 70% dos casos. 

 
46 - Na fase precoce da doença de Parkinson: 
 

a) pramiprexol pode ser utilizado em doses de até 6 g ao dia. 
b) entacapona é opção quando usada em monoterapia. 
c) amantadina pode ser utilizada em dose única diária. 
d) selegelina pode ser usada em doses de 1 mg ao dia. 
►e) levodopa é opção em pacientes com comprometimento cognitivo. 

 
47 - O sinal do pinguim pela ressonância de crânio é observado em qual das doenças abaixo? 
 

►a) Paralisia supranuclear progressiva. 
b) Doença de Huntignton. 
c) Encefalopatia de Moya-Moya. 
d) Doença de Parkinson idiopática. 
e) Síndrome corticobasal. 

 
48 - Em relação à síndrome de Segawa, é correto afirmar: 
 

a) Tem herança autossômica recessiva. 
►b) Tem seu início na infância ou adolescência. 
c) Não apresenta flutuação dos sintomas. 
d) Não está associada a epilepsia. 
e) Acomete predominantemente membros superiores. 

 
49 - São características essenciais para o diagnóstico da ataxia de Friedreich: 
 

a) início antes dos 10 anos de idade. 
b) predomínio de ataxia axial. 
►c) sinais de liberação piramidal associados. 
d) sintomas flutuantes e não progressivos. 
e) neuropatia motora. 

 
50 - Nos oligodendrogliomas, a indicação de radioterapia ocorre em: 
 

a) idade acima de 60 anos. 
b) baixo grau de malignidade. 
c) lesões de pequeno volume. 
d) lesões de menor agressividade. 
►e) presença de alterações genéticas. 


