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PORTUGUÊS 

 

O AMOR E A LOUCURA 

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, 
sua chama e sua infância eterna.  

Mas por que o amor é cego?  

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto 
o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, 
deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da 
visão.  

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, 
aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da 
vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus 
exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não 
podia ficar cego.  

Depois de estudar detalhadamente o caso, a 
sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em 
condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.  

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos 
de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)  

QUESTÃO 01  

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações:  

I. As palavras Loucura e Amor são 
personagens da história, por isso são 
grafadas com iniciais maiúsculas, como todo 
nome próprio;  

II. A estrutura do texto pertence ao gênero 
textual  fábula e, portanto, poderia 
apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, 
além de cego, é guiado pela loucura.”;  

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;  
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime 

fosse reparado.” Há um período composto 
por subordinação.  
 
 Estão corretas:  

A. Apenas I e III. 
B. Apenas I, II e III.  
C. Apenas I. 
D. Apenas I, II e IV.  
E. Todas as afirmações.  

 
 

QUESTÃO 02  

O sinal indicativo de crase está empregado 
corretamente na frase: 

A. As origens da poesia amorosa italiana 
geram controvérsias; as opiniões diferem 
conforme se dá mais relevo à novidade do 
conteúdo ou à novidade da forma artística. 

B. No século XVI, a literatura italiana 
antecipou-se à todas as outras literaturas 
europeias, criando novos gêneros e formas 
de expressão. 

C. Com os mestres de Dante, começa a poesia 
amorosa; Dante e Petrarca à continuam e 
Boccaccio fornece a ela novo requinte 
psicológico. 

D. Com a enorme influência da literatura 
francesa medieval não pode ser comparada 
à da literatura italiana do século XVI. 

E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, 
comerciantes de lã, chegaram à conceder 
vultosos empréstimos à outras nações. 

QUESTÃO 03  

A narrativa medieval descreve essa "doença do 
pensamento, do espírito" como um modo de 
obsessão que ...... o homem e a mulher, fazendo com 
que ...... presos no desejo de estar um com o outro e 
atormentados quando não podem se encontrar. 

A estrutura ideal ...... o amor impossível. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha 
de S. Paulo, 11/02/2013) 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, 
na ordem dada: 

 
A. arrastaria - ficassem - suponha 
B. arrastava - ficam - supôs 
C. arraste - ficassem - suponha 
D. arrastaria - ficariam - supunha 
E. arrasta - fiquem – supõe 

QUESTÃO 04  

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa:  

 
A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, 

Papéis, Balaústre.  
B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, 

Pestífero, Rotulo, Elétrico.  
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C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, 
Egregio, Egoísta.  

D. Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, 
Hidraulico, Inúmero.  

E. Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 
Hidrelétrica, Número.  
 

QUESTÃO 05  

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal:  

I. Mais de um professor participou das 
assembleias.  

II. Mais de um professor participaram das 
assembleias.  

III. Ia dar oito horas quando Maria chegou 
do trabalho.  

IV. Ana, José e Francisca festejou o São 
João na roça.  

V. Procura-se costureiras experientes.  

  

A. I, III e V  
B. I e V 
C. I e IV 
D. II e V 
E. III, IV e V 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO 06  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único que visa: 

A. Atendimento voltado para atividades 
preventivas. 

B. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

C. Atendimento voltado apenas para as 
atividades assistenciais. 

D. Apenas ações de promoção da saúde. 
E. Apenas ações de prevenção secundária. 

 

QUESTÃO 07  

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, 
a prevenção secundária consiste, principalmente em: 

A. Estabelecer medidas destinadas a promover 
uma saúde geral ideal. 

B. Diagnosticar e tratar precocemente as 
doenças. 

C. Promover saneamento ambiental e proteção 
contra acidentes. 

D. Promover imunização e prevenir riscos 
ocupacionais. 

E. Reintegrar o indivíduo a sociedade. 
 

QUESTÃO 08  

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e 
F para falsas: 

(   ) As entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do SUS. 

(   ) Quando as disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial a 
população de uma determinada área, o SUS poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(   ) Os serviços públicos que integram o SUS 
constituem campo de prática para ensino e pesquisa, 
mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional. 

A sequência está correta em: 

A. F, F, F  
B. V, V, V  
C. F, V, V  
D. F, V, F  
E. V, V, F 

 

QUESTÃO 09  

Considerando o disposto no artigo 196 da 
Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que 
dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, indique abaixo a alternativa que se 
apresenta incorreta: 

 
A. Todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde. 

B. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C. Todo cidadão também tem 
responsabilidades para que seu tratamento 
aconteça de forma adequada. 
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D. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e 
seus direitos. 

E. Todo cidadão tem direito a tratamento 
individualizado em clínicas especializadas 
escolhidas a seu critério. 
 

QUESTÃO 10  

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes 
do Sistema Único de Saúde – SUS: 

 
A. Descentralização e controle social. 
B. Hierarquização e regionalização. 
C. Centralização na assistência médica. 
D. Participação complementar do setor privado. 
E. Universalidade e equidade. 

 

ESPECÍFICAS 

QUESTÃO 11  

Sobre a encefalopatia de Wernicke, é correto dizer 
que o tratamento deve ser realizado com: 

A. Biotina, na dose de 10 a 25μg/dia. 
B. Vitamina E (tocoferol), na dose de 10 

mg/dia. 
C. Vitamina B12 (cobalamina), 

1.000μg/semana. 
D. Vitamina B6 (piridoxina), na dose de 200 

mg/dia. 
E. Vitamina B1 (tiamina), na dose de 50 a 100 

mg/dia. 

QUESTÃO 12  

A escala de coma de Glasgow avalia as seguintes 
atividades: 

A. Abertura dos olhos, resposta verbal e 
resposta motora. 

B. Reatividade pupilar, resposta verbal e 
resposta motora. 

C. Reflexos do tronco cerebral, resposta verbal 
e resposta motora. 

D. Resposta à dor, resposta verbal e resposta 
motora. 

E. Padrão respiratório, abertura dos olhos e 
resposta motora. 

 

 

QUESTÃO 13  

A cefaleia é uma condição comum na faixa etária 
pediátrica. O tratamento profilático para migrânea é 
formalmente indicado quando há mais de duas crises 
por mês. Assinale a opção que apresenta a 
medicação utilizada na profilaxia. 

A. Flunarizina. 
B. Sumatriptano. 
C. Ácido acetilsalicílico. 
D. Naproxeno. 
E. Dexametasona. 

QUESTÃO 14  

O distúrbio neurobiológico que acomete crianças 
intelectualmente normais e que se caracteriza pela 
incapacidade dessas crianças para adquirir 
habilidades de leituras eficientes para o 
reconhecimento fluente das palavras, para 
decodificação e soletração é chamado de: 

A. Afasia mista. 
B. Disgrafia. 
C. Dislexia. 
D. Transtorno desintegrativo da infância. 
E. Déficit de atenção e hiperatividade. 

QUESTÃO 15  

Acerca do transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade é correto afirmar que: 

A. A base do diagnóstico seria o exame do 
potencial evocado cognitivo alterado (P300).  

B. A base do diagnóstico seria aumento na 
frequência de ondas betas visto no EEG. 

C. A base do diagnóstico são critérios clínicos 
descritos no DSM-IV. 

D. A apneia do sono não esta relacionada com 
desatenção em sala de aula. 

E. RNM ou tomografia do encéfalo é 
fundamental para o diagnóstico. 

QUESTÃO 16  

O tumor primitivo mais comum na fossa posterior, em 
crianças, é: 

A. Glioma do tronco cerebral. 
B. Astrocitoma do cerebelo. 
C. Ependimona do quarto ventrículo. 
D. Meduloblatoma do cerebelo. 
E. Oligodendroglioma do cerebelo. 

 

 



 
 
 
 
 

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA - 20H 
 

 

4 

 

QUESTÃO 17  

Um paciente, com treze anos de idade, apresenta 
síndrome clínica caracterizada por dificuldade de 
soltar objetos, fraqueza distal em mãos e pés, face 
do tipo gota, ptose palpebral bilateral bloqueio de 
ramo esquerdo cardíaco com hemibloqueio anterior 
direito.  

Com base nesse quadro clínico, assinale a opção 
que apresenta a doença neurológica do referido 
paciente: 

A. Mucopolissacaridose. 
B. Doença de Tangier. 
C. Doença de chagas congênita. 
D. Miopatia de nemalínica. 
E. Doença de Steinert. 

QUESTÃO 18  

As crianças infectadas pelo citomegalovírus (CMV) 
podem apresentar hepatoesplenomegalia, icterícia, 
trombocitopenia e coriorretinite. Entre os achados 
radiológicos abaixo, assinale a opção que apresenta 
as características mais sugestivas do CMV no 
sistema nervoso central. 

A. Atrofia cerebral difusa e calcificações nos 
núcleos da base. 

B. Hidrocefalia e calcificações localizadas em 
ambas as regiões occipitais. 

C. Atrofia, dilatação ventricular e calcificações 
parenquimatosas periventriculares. 

D. Cistos subependimários no núcleo caudado 
e nas regiões estriatotalâmicas. 

E. Infarto hemorrágico. 

QUESTÃO 19  

Um lactente de 11 meses estranha desconhecidos, 
senta-se sem apoio, bate palmas quando solicitado, 
tem pinça superior, mas ainda não engatinha. A 
conduta mais adequada é: 

A. Encaminhá-lo à estimulação precoce. 
B. Investigar paralisia cerebral. 
C. Considerá-lo normal. 
D. Prescrever vitaminas D e A. 
E. Solicitar triagem para erros inatos do 

metabolismo. 

QUESTÃO 20  

Sobre os distúrbios do sono, assinale a alternativa 
correta. 

A. A narcolepsia é uma forma de parassonia 
que determina sonolência excessiva durante 
o dia e crises de cataplexia. 

B. A síndrome de apneia do sono é uma forma 
de parassonia comum na infância, que 
determina sonolência excessiva diurna que 
pode comprometer o rendimento escolar. 

C. Sonilóquio, sonambulismo e bruxismo são 
formas de dissonias, que devem ser tratadas 
com benzodiazepínicos somente quando 
ocorrem diariamente. 

D. Terror noturno é uma forma de parassonia 
que ocorre no final do sono REM. 

E. Sonambulismo é uma forma de parassonia 
que ocorre nos estágios 3 e 4 do sono não 
REM. 

 

 

 

 

 

 

 


