
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  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".  

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 verdadei ro interesse 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. 
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Conhecimentos Específicos           26 a 50 
 

 
26. Miguel, uma criança de 12 meses, foi encaminhado ao ambulatório de neurologia infantil com 

queixa de aparente microcefalia. Ao exame neurológico , apresenta perímetro craniano (PC) 

de 46,5 cm. A carteira neonatal revelava que, ao nascimento, seu PC  era de 34,0 cm. O 

perímetro craniano reflete o crescimento do cérebro e, no primeiro ano de vida, a velocidade 

desse crescimento é de: a) 2 cm por mês no primeiro trimestre; b) 1 cm por mês no segundo 

trimestre e c) 0,5 com no terceiro trimestre.  

Com base nesses parâmetros,  

A) o perímetro craniano de Miguel é normal para sua idade cronológica. 

B) o perímetro craniano esperado dessa criança é 42 cm. 

C) o perímetro craniano esperado dessa criança é 49 cm. 

D) o perímetro craniano de Miguel é menor que o esperado para sua idade cronológica. 
 
 
27. O cérebro de uma criança não é a réplica de um cérebro adulto pelas suas características 

anátomo-funcionais. Assim, por exemplo, o trato córtico-espinhal não está mielinizado ao 

nascimento. Ao exame neurológico do recém-nascido, observam-se respostas automático-

reflexas, e a capacidade do observador é fundamental para definir o padrão neurológico  da 

criança como normal ou anormal. Para avaliar a motricidade, em especial detectar déficit de 

força muscular, do período neonatal até os dois primeiros anos de vida, deve-se utilizar  

A) a manobra de Barré. 

B) a manobra de tração dos membros inferiores.  

C) a manobra de Mingazzini.  

D) a manobra dos membros inferiores pendentes na beira do leito.  
 
 
28. A senhora Elza comparece ao ambulatório de neurologia infantil com seu filho Pedrinho, de 9 

meses. Ele foi encaminhado pelo pediatra para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor 

por ter apresentado um Apgar, ao nascimento, de 5/8/9. A avaliação mostrou um padrão de 

desenvolvimento normal. A criança já sentava sozinha voluntariamente, como também ficava 

de pé sem ajuda. A sequência de aquisição motora, segundo a idade cronológica da criança, 

nos 2 primeiros anos de vida, é:  

A) fase cervical (3 meses); fase troncular (9 meses) e  fase de deambulação (12-18 meses). 

B) fase cervical (3 meses); fase troncular (6 meses); fase de reptação (7 -8 meses); fase ereta 
(9-10 meses) e fase de deambulação (12-16 meses). 

C) fase cervical (6 meses); fase troncular (9 meses) e  fase de deambulação (14-16 meses). 

D) fase cervical (3 meses); fase troncular (6 meses); fase de reptação (7-9 meses) e fase de 
deambulação (12-18 meses). 

 
 
29. No desenvolvimento psicossocial, avalia-se uma função que é da maior importância na 

relação com os outros e que é idade-dependente. Por exemplo, aos 3 meses de vida, a 

função psicossocial esperada é 

A) bater palminhas. 

B) sorrir. 

C) reagir com choro aos estranhos. 

D) pegar objetos. 
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30. A encefalopatia crônica não progressiva, também conhecida como paralisia cerebral, é uma 
categoria diagnóstica em neurologia infantil caracterizada por um quadro clínico/motor 
múltiplo. Representa uma sequela cuja agressão ao SNC ocorreu durante o período de 
maturação cerebral, principalmente, nos dois primeiros anos de vida. O quadro motor é, em 
78% dos casos, acompanhado de espasticidade. A epilepsia é frequente na encefalopatia 
crônica não progressiva. A reabilitação motora nessa encefalopatia é fundamental.  Dentro do 
contexto clínico, as comorbidades associadas são, principalmente,  

A) as alterações psiquiátricas e nutricionais.  

B) as ortopédicas, nutricionais, pulmonares, oftalmológicas, auditivas e comportamentais. 

C) as ortopédicas e cardiovasculares, que dificultam a recuperação do paciente.  

D) as comorbidades dependentes da etiologia.  
 

31. Na encefalopatia crônica não progressiva, a reabilitação do quadro motor é dificultada pela 
espasticidade associada. Desse modo, pode-se obter um melhor resultado utilizando-se como 
estratégia de tratamento a 

A) fisioterapia motora associada à toxina botulínica e ao uso oral do baclofeno. 

B) fisioterapia motora associada à toxina botulínica.  

C) fisioterapia motora associada ao uso oral de fármacos antiepilépticos.  

D) fisioterapia motora em uso isolado, que é suficiente para combater a espasticidade.  
 

32. A enxaqueca caracteriza-se por ser hemicraniana, periorbitária ou holocraniana; ter duração 
de horas ou dias; ser recorrente; apresentar pródomos (fadiga, insônia, excitação, 
irritabilidade); ter fatores desencadeantes (chocolates, glutamatos, gorduras, exercícios, sol, 
tensão emocional); causar fotofobia, vômitos e náuseas e, como fator de melhora, o sono. O 
paciente pode apresentar outros sintomas, entretanto, no contexto clínico da enxaqueca, 

NÃO se observa a ocorrência de  

A) história familiar positiva.    C) crises epilépticas frequentes. 

B) hemiplegia transitória.    D) anorexia. 
 

33. Uma menina de 3 anos de idade vem apresentando, há três semanas, cefaleia matinal 
associada a vômitos. O exame neurológico mostrou edema de papila, paralisia do sexto par 
craniano à direita, e ataxia axial. A ressonância magnética revelou uma massa grande e 
heterogênea no vermis cerebelar, que estava ocluindo o quarto ventrículo. O diagnóstico foi 
síndrome de hipertensão intracraniana por provável meduloblastoma. Em relação à síndrome 
de hipertensão intracraniana, a cefaleia é um dos principais sintomas e, por vezes, o ma is 
precoce. Por outro lado, no contexto clínico da hipertensão intracraniana, NÃO se observa a 
manifestação de 

A) alteração do sono.   C) atrofia muscular generalizada. 

B) irritabilidade.     D) alteração na marcha. 
 

34. Uma criança de 10 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de neurologia infantil com 
queixa de cefaleia há duas semanas. A mãe e a criança informaram que a cefaleia teve início 
de modo lento e progressivo, com leve intensidade, mas que, há cinco dias,  tornou-se 
intensa, levando ao choro. É difusa e piora pela manhã. Apresentou-se associada a vômitos, 
por três vezes. A criança não conseguia dormir bem, e a mãe informa 
ainda que, há aproximadamente um mês, a criança levou uma queda de 
bicicleta tendo ficado confusa por breve período. Não apresentou febre. 
Ao exame físico geral, não mostrou anormalidades dignas de nota. Ao 
exame neurológico, apresentava os seguintes dados positivos: fácies de 
sofrimento, hemiparesia incompleta à direita (preservava a face) , leve 
espasticidade nos MMSS e MMII à direita, reflexo cutâneo plantar em 
extensão à direita, reflexos profundos nos membros à direita vivos e 
marcha ceifante à direita. O fundo de olho mostrava diminuição dos 
pulsos venosos bilateralmente. Após 48 horas da internação, o paciente 
apresentou bradicardia e hipertensão arterial. A tomografia de crânio 
mostrou a imagem ao lado.        

O diagnóstico mais provável para explicar o contexto clínico e de neuroimagem é  

A) neurotuberculose.   C) neurocisticercose cerebral. 

B) pseudo tumor cerebral.   D) abscesso cerebral. 
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35. Uma criança de dois anos de idade deu entrada na sala de emergência com uma crise 
convulsiva tipo tônico-clônica que demorou 2 minutos.  Era seu primeiro episódio. Ao chegar, 
ela estava alerta, mas apresentava febre de 38,9 

o
C, sem sinal de meningismo. O exame 

neurológico foi normal. O exame pediátrico geral revelava otite média bilateral. S ua história 
médica e de desenvolvimento eram normais. O pai tinha história familiar positiva para 
convulsão febril. Pela história familiar positiva e a clínica desse caso, o diagnóstico é  

A) convulsão desencadeada por febre iniciando uma epilepsia.  

B) convulsão febril complexa. 

C) convulsão desencadeada por febre.  

D) convulsão febril simples. 
 
36. A recorrência é uma das principais características da convulsão febril e deve ser informada 

aos pais, após a primeira crise convulsiva de criança. A percentagem para a recorrência, se a 
crise ocorrer antes de um ano de idade, é de 

A) 50%.   B) 30%.   C) 70%.  D) 90%. 
 
37. Um adolescente de 15 anos de idade, com queixa de fraqueza severa na perna direita , de 

início súbito, após uma queda enquanto jogava futebol, deu entrada no Pronto Socor ro. 
Refere que seu braço direito também está fraco e sua voz enrolada. Nega qualquer problema 
médico anterior e relata que nunca apresentou cefaleia, crises epilépticas e  que não usa 
nenhuma medicação. Nega cefaleia no momento do atendimento.  Ao exame, o adolescente 
apresenta boa aparência física, pressão arterial em torno de 145/87 mmHg, sem febre e 
ausculta cardíaca foi normal. Os dados positivos do exame neurológico são: di minuição do 
tono muscular, hipotonia e ausência de resposta ao cutâneo plantar no lado direito. A força 
muscular é de 4/5 no membro superior e, no inferior, de 3/5 no dimidio direito. À esquerda, o 
exame apresenta-se normal. Os reflexos profundos revelam ausência de resposta à direita. A 
tomografia computadorizada não mostra sangramento ou qualquer outra anormalidade. Nesse 
caso, o diagnóstico provável é 

A) ataque isquêmico transitório.     C) paralisia aguda pós-trauma. 

B) acidente vascular encefálico isquêmico agudo.  D) paralisia de Todd. 
 
38. Em crianças, na ausência de fator traumático, o acidente vascular cerebral do tipo 

hemorrágico surge agudamente, e o quadro neurológico inicial é de vômitos, manifestação 
epiléptica, cefaleia, paresia e modificação do comportamento, com ou sem comprometimento 
da consciência. Detectar a causa do problema é importante para identificar lesões estruturais, 
como malformação arteriovenosa, aneurismas, anormalidades hemato lógicas, defeitos na 
coagulação e sangramento intratumoral com crescimento silencioso. Os principais exames 
investigativos em uma primeira abordagem inicial são: 

A) hemograma, estudo da coagulação e de  plaquetas, estudo das proteínas S e C, 
eletroforese de hemoglobina e angiorressonância ou arteriografia digital. 

B) eletroforese de hemoglobina e proteínas, sorologia e pesquisa viral, antitrombina III, co -
fator de heparina, EEG e angiorressonância ou arteriografia digital.  

C) EEG, arteriografia digital, hemograma, estudo da coagulação, estudo líquor, eletroforese 
da proteína C e ECG. 

D) hemograma, estudo da coagulação, estudo das proteínas S e C, eletroforese de 
hemoglobina e angiorressonância ou arteriografia digital.  
 

39. Larissa, uma criança de 7 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro  em  estado de mal 
epiléptico convulsivo. Segundo informação dos pais, a crise já durava 30 minutos. A conduta 
imediata a ser adotada pelo plantonista é: 

A) realizar infusão imediata de fenobarbital e aguardar a resposta ao tratamento.  

B) solicitar internação imediata na UTI sem qualquer intervenção, fazer breve história clínica 
e instalar soro fisiológico. 

C) parar as crises com antiepiléptico endovenoso, infundir soro fisiológico e manter 
observação clínica para recorrência de crises.  

D) realizar punção venosa para infusão de fármaco anticonvulsivante para cessar as crises 
(tipo Diazepan) e desobstrução das vias áreas superiores.  

 



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

 

40. Uma garota de 7 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de neurologia infantil com 

queixa principal de distúrbio de comportamento há 8 meses. A mãe relatava que, de modo 

lento e progressivo, a criança foi mudando seu comportamento. Inicialmente,  a alteração foi 

percebida pela professora, que chamou a mãe, informou que a menina estava perdendo o 

interesse pela escola e recomendou que a criança fosse levada a um pediatra. Por notar que 

a criança estava cada vez mais diferente, a mãe levou ao médico pediatra. Este disse-lhe 

tratar-se de um problema de comportamento que seria resolvido com a ajuda de um 

psicólogo. A professora voltou a chamar a mãe da menina para dizer que era impossível a 

criança continuar na escola. Permanecia o tempo todo perambulando na sala, urinava na 

roupa e os coleguinhas já a chamavam de “louquinha”. A mãe resolveu procurar outro 

pediatra que indicou um neurologista infantil. Informou ainda que, às vezes, tinha a impressão 

de que ela estava normal e emitia um “sorriso sem graça”. Todos os antecedentes eram 

normais. Ao exame neurológico : fácies atípica, alheia ao ambiente, inexpressiva e as demais 

pesquisas do padrão neurológico eram normais. O EEG em vigília mostrou ponta onda difusa, 

bilateral e síncronas, quase contínua, conforme figura a seguir.  

 
 
Nesse caso, a correlação clínica EEG permite o diagnóstico de  

A) estado de mal generalizado. 

B) estado de mal de crise parcial com comprometimento da consciência.  

C) estado de mal de ausência. 

D) estado de mal de crise atônica.  

 
 

41. Carolina, lactente de seis meses de vida, com história de APGAR de 7/9 ao nascimento, é 

levada ao ambulatório de neurologia infantil pela mãe com queixa de sustos frequentes, em 

salvas, há dois meses. A genitora relata que a criança estava se desenvolvendo bem, 

segurava a cabeça e sentava praticamente sozinha. Sorria para todos e emitia sons como 

“mumum/ah/ah”. Após início dos sustos, a criança não estava mais sentando sozinha e 

deixou de emitir sons e sorrir. Ao exame neurológico, o dado positivo foi hipotonia de leve 

intensidade global. A criança não sustentava mais a cabeça. Segundo a mãe, os sus tos eram 

de dois tipos: ora em extensão, ora em flexão. Duração extremamente rápida. O 

eletroencefalograma (EEG) revelou hipsarritmia e a tomografia computadorizada de crânio foi 

normal. A correlação clínica eletrencefalográfica é consistente com o diagnós tico de 

A) síndrome epiléptica metabólica pela deficiência da piruvato desidrogenase.  

B) síndrome de Ohtahara. 

C) síndrome epiléptica da deficiência da GLUT-1. 

D) síndrome de West. 
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42. Uma criança do sexo masculino, de 3 anos e 7 meses, apresentava crises epilépticas com 

frequência de até 30 episódios por dia, tendo principalmente crises atônicas que a levava a 

quedas e que, por vezes, a machucava. Apresentava também crises de ausência 

(desligamentos breves com duração de até 20 segundos). Clinicamente, observou-se 

irritabilidade e hiperatividade, com dificuldade para se comunicar verbalmente por seu estado 

de agitação. O exame neurológico mostrou apenas uma marcha atáxica (tipo ebriosa). Os 

exames complementares - pesquisa de erros inatos do metabolismo e de neuroimagens - 

foram normais. O eletroencefalograma (EEG) mostrava descargas epilépticas generalizadas 

(Fig. 1). A criança ainda apresentava refratariedade ao tratamento com fármacos 

antiepilépticos, e a equipe médica, conjuntamente com a equipe de nutrição, instituiu a dieta 

cetogênica (DC) de 4:1. Durante o período de internação hospitalar de 30 dias, observou -se 

que, na primeira semana de tratamento com a DC, houve controle completo das crises 

epilépticas atônicas, e a monitorização pelo EEG mostrou o desaparecimento das descargas 

generalizadas (Fig. 2). 
 

Figura 1 – EEG antes do tratamento com DC. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – EEG após o tratamento com DC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O quadro clínico, a evolução, a resposta terapêutica e os achados do EEG são consistentes 
com o diagnóstico de  

A) síndrome de Doose.    C) síndrome de Lennox-Gastaut. 

B) síndrome de Dravet.    D) síndrome de Panayiotopoulo. 
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43. Paulo, atualmente com 5 anos de idade, nascido de parto normal e sem intercorrências 
gestacionais e desenvolvimento neuropsicomotor normal, iniciou quadro de epilepsia aos 6 
meses de vida, após vacinação tríplice, quando apresentou febre alta e, a seguir, uma crise 
convulsiva tônico-clônica generalizada. Desde então, passou a ter crises febris com 
temperatura de 37,8 

o
C a 38 

o
C. Aos dois anos de idade, passou a apresentar crises do tipo 

mioclônicas focal ou generalizadas, sendo, por vezes, vítima de quedas. No início do quadro, 
apresentava padrão neurológico normal, mas, atualmente, apresenta hipotonia global, marcha 
atáxica e comprometimento do nível mental. De início, o padrão do EEG era normal durante o 
sono e atualmente mostra polipontas generalizadas e alteração na organizaçã o do sono 
(figura abaixo). 

 

 
 

O estudo genético mostrou alteração no sequenciamento do gene SCN1A. Os achados 
clínicos, eletrencefalográficos e genético são compatíveis com o diagnóstico de  

A) síndrome de Lennox-Gastaut. 

B) epilepsia mioclônica da criança. 

C) síndrome de Dravet. 

D) epilepsia multifical. 
 
44. A figura a seguir ilustra a prova de hiperventilação.   
  

 
 

Essa é uma manobra utilizada para o diagnóstico da crise epiléptica  

A) tônico clônica generalizada. 

B) de ausência. 

C) focal com envolvimento da consciência.  

D) focal evoluindo para crise convulsiva bilateral.  
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45. Lucas, uma criança de 9 anos, ao acordar, queixou-se para mãe que estava sentindo suas 
pernas fracas e que vinha notando isso há dois dias. Tentou levantar da cama, mas só o fez 
com ajuda da mãe. No outro dia, não conseguia andar nem com ajuda. Notou também que 
seus braços estavam começando a ficar fracos e não conseguia levantá -los. Associado a 
esse quadro, a criança referia dores nas pernas. Então, a mãe o levou ao pronto socorro, 
onde ele foi examinado por um neurologista infantil que constatou: tetraparalisia flácida com 
arreflexia profunda. O diagnóstico e a melhor conduta para esse caso são: 

A) Miastenia gravis. Realizar exame de neuroimagem do toráx; realizar punção  lombar; 
internar para observação. 

B) Mielite transversa. Colocar a criança em observação na enfermaria de pediatria; realizar a 
punção liquórica lombar. 

C) Miosite inflamatória. Realizar de imediato a punção lombar; internar a criança e iniciar 
corticoide. 

D) Síndrome de Guilain Barré. Internar a criança na UTI; monitorizar a respiração; realizar, 
após 7 dias do início do quadro, a punção lombar e ENMG.  

 
46. Na síndrome de Guilain Barré, dois exames complementares para diagnóstico inicial que 

devem ser realizados e suas respectivas justificativas são:  

A) Liquor – mostra dissociação proteíno-citológica. Ressonância de medula espinhal – mostra 
processo inflamatório. 

B) Ressonância de medula espinhal – mostra processo inflamatório. ENMG – redução e 
bloqueio na condução, dispersão temporal, onda F anormal em mais de um nervo.  

C) Liquor – mostra dissociação proteíno-citológica. ENMG – redução e bloqueio na condução, 
dispersão temporal, onda F anormal em mais de um nervo.  

D) Ressonância de medula espinhal – mostra processo inflamatório. Estudo das 
imunoglobulinas no liquor – confirma a síndrome. 

 
47. Uma criança do sexo masculino, com seis anos de idade, foi encaminhada à neurologia 

infantil por apresentar deficiência em seu desempenho escolar. Os pais informaram ainda que 
a criança era altamente distraída, desatenta, impulsiva e não parava quieta para realizar suas 
atividades. O menino tinha inteligência normal, mas apresentava dificuldade em permanecer 
executando suas tarefas escolares. O exame neurológico e o desenvolvimento 
neuropsicomotor eram normais. O pai tinha história semelhante na infância. O EEG em sono 
foi normal. O diagnóstico mais provável para essa criança é  

A) transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperat ividade. 

B) distúrbio de comportamento. 

C) distúrbio de aprendizagem. 

D) síndrome de Tourette. 
 
48. O transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, é um dos mais frequentes 

distúrbios comportamentais da criança. Sua prevalência, na população geral, é de 2% a 15%. 
Apresenta história familiar positiva e pode se estender até a adolescência e a fase adulta. Há 
predominância no sexo masculino de 2/1. O tratamento preconizado envolve 

A) farmacoterapia com psicoestimulantes, pois proporciona melhora na aprendizagem da 
criança, na interrelação familiar e melhora do sono. 

B) terapia com a família, terapia com a criança (terapia de modificação de comportamento na 
escola e em casa) e farmacoterapia com psicoestimulantes (ritalina [metilfenidato], 
concerta e pemoline). 

C) terapia familiar, fundamentalmente, pois evita-se, assim, o uso de psicoestimulantes, 
acarretando tranquilidade no ambiente familiar e  consequente melhora do estado 
comportamental da criança. 

D) terapia com a família e com a criança (terapia de modificação de comportamento na escola 
e em casa), que é suficiente para tratar o comportamento e o distúrbio de aprendizagem.  
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49. Um neonato, com uma semana de vida, ainda no berçário, apresentou-se letárgico, com febre 
e fontanela abaulada. O hemograma revelou leucocitose alta e trombocitopenia. O estudo do 
líquor revelou presença de poucos leucócitos associada à hipoglicorraquia (20 mg/dL). O 
diagnóstico foi de meningite bacteriana aguda. Nessa faixa etária, os agentes bacterianos 
que atuam mais frequentemente como causa da infecção meníngea são:  

A) Listeria monocytogene, S. pneumoniae ou Haemophilus influenzae.  

B) Haemophilus influenzae, Escherichia coli ou S. pneumoniae.  

C) Escherichia coli, Neisseria meningitidis ou Streptococcus (grupo B).  

D) Escherichia coli, Listeria monocytogenes ou Streptococcus (grupo B).  
 
50. Comumente, podem acorrer complicações da meningite bacteriana aguda em crianças. Uma 

das mais precoces, observada em 40% dos casos, no período de nas 24 a 48 horas do início 
do quadro, consiste em 

A) hidrocefalia. 

B) hipertensão intracraniana. 

C) crises epilépticas. 

D) trombose venosa cortical.  
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