
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Neurologia – Neurofisiologia Clínica          01 a 40 

 

01. Nos casos de distrofia muscular cintura-membro o produto gênico (proteína anômala) 
é representado pela teletonina na forma: 

A) DCM tipo 2G     C) DCM tipo 2D 

B) DCM tipo 2 A     D) DCM tipo 2F 
 
 
02. Na investigação de nervos periféricos com RNM (ressonância nuclear magnética), as 

lesões axonais agudas causam: 

A) hipossinal em T2 no local da lesão e distalmente a ela 

B) hipersinal em T2 no local da lesão  

C) hipersinal em T2 no local da lesão e distalmente a ela  

D) hipersinal em T1 no local da lesão e distalmente a ela 
 
 
03. Para evitar a neuropatia periférica, nos casos de tratamento de meningite tuberculosa 

com isoniazida e rifampicina, deve-se prescrever 

A) ceftriaxone. 

B) piridoxina.  

C) tiamina. 

D) vitamina B12. 
 
 
04. O cloreto de edrefônio (tensilon) é usado habitualmente 

A) por via intravenosa: a fraqueza muscular melhora em 20 a 30 segundos e persiste 
por 10 a 15 minutos. 

B) por via intravenosa: a fraqueza muscular melhora em 10 a 15 minutos após a 
injeção e a melhora persiste de uma a duas horas. 

C) por via intravenosa: a fraqueza muscular melhora em 20 a 25 minutos e o efeito 
persiste de 2 a 3 horas. 

D) por via intravenosa: a fraqueza muscular da miastenia gravis melhora em meio a 1 
minuto após a injeção e persiste de 3 a 5 minutos.  

 
05. Um homem de 32 anos queixa-se de fraqueza nas mãos há três meses. Questionado, 

diz que, nas quatro últimas semanas, sente dificuldade para deglutir, articular 
palavras e tossir. A fraqueza não piora no decorrer do dia nem há queixas sensitivas 
a ela associadas. As funções sexual, urinária e intestinal estão preservadas. A visão 
e a  audição, idem. O exame físico revela marcada atrofia dos músculos interósseos 
de ambas as mãos, reflexos profundos hiperativos dos MMSS e MMII, reposta plantar 
em extensão presente bilateralmente.  
Nesse caso, as alterações eletroneuromiográficas incluem: 

A)  H. reflexes 

B) velocidade de condução nervosa marcadamente diminuída 

C) fibrilações  

D) potencial de ação do nervo sensitivo diminuído 
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06. Um dos fatores de pior prognóstico da ELA é: 

A) forma de início espinhal 

B) curto espaço de tempo entre o início da enfermidade e o diagnóstico  

C) estimulação repetitiva sem queda do potencial 

D) sexo feminino 
 

 
07. As principais características da biopsia muscular (técnicas histológicas e 

histoquímicas) da distrofia miotonica tipo I (DM1) são: 

A) grande número de fibras com núcleos centrais, atrofia predominante de fibras tipo 
I; fibras em anel e massas sarcoplasmáticas 

B) grande número de fibras com núcleos centrais, atrofia predominante de fibras tipo 
I; fibras anguladas pequenas e massas sarcoplasmáticas 

C) grande número de fibras com núcleos centrais, atrofia perifascicular e fibras 
anguladas pequenas 

D) grande número de fibras com núcleos centrais, atrofia predominantemente de 
fibras tipo II, fibras em anel e massas sarcoplasmáticas 

 
 

O texto a seguir  serve de base para as questões 08 e 09 
 
Uma enferma jovem (15 anos) domiciliada em Luiz Gomes, cidade serrana do oeste 
potiguar, sem antecedentes patológicos de importância além de episódios transitórios 
de diplopia, que não foram valorizados, passou a apresentar dificuldade respiratória 
após um “stress” emocional importante (encontrou o namorado em companhia de 
outra na festa da padroeira da cidade). Foi, então conduzida para Natal, onde, no 
ambulatório de neurologia em que foi atendida foi catalogada como “emocional”. 
Nesse mesmo dia, com a piora do quadro (insuficiência respiratória) foi levada por 
seus familiares a um serviço de urgência onde foi realizado um procedimento 
terapêutico.  

 

08. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é: 

A) crise histérica 

B) falência respiratória por doença de placa mioneural (miastenia gravis) 

C) transtorno somatoforme 

D) reação emocional aguda ao “stress” 
 

 
09. Nesse caso deve-se usar: 

A) benzodiazepínico intramuscular 

B) benzodiazepínico venoso 

C) entubação orotraqueal e respiração mecânica  

D) entubação orotraqueal 
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10. As fibrilações são potenciais de fase inicial positiva, difásicos ou trifásicos e com 
duração que varia de 0,5 a 5,0 mseg. Dependendo do eletrodo empregado 

A) representam potenciais patognômicos de desnervação. 

B) representam potenciais típicos das neuropatia. 

C) representam potenciais típicos das radiculopatias. 

D) não são específicos, podendo estar presentes em qualquer enfermidade que 
comprometa o estado bioelétrico das membranas celulares. 

 
 
11. Os estudos e pesquisas desenvolvidos por Ekestedt e Stalberg culminaram com o 

aparecimento da nova "ferramenta" eletromiográfica: 

A) Blink-Reflex 

B) estimulação repetitiva 

C) eletromiografia de "fibra única" 

D) onda F e reflexo H 
 
 
12. As síndromes miastênicas podem estar associadas a várias enfermidades. A 

síndrome de Eaton-Lambert representa um dos quadros mais típicos de síndrome 
miastênica. Nesse caso, a eletromiografia de estimulação-detecção (estimulação 
repetitiva) mostra: 

A) importante incremento de resposta tanto com estímulos de baixa como de alta 
freqüência 

B) incremento de resposta com estimulação de baixa freqüência e diminuição de 
resposta com estímulos de alta freqüência. 

C) ausência de incremento de resposta tanto com estímulos de alta como de baixa 
freqüência 

D) incremento de resposta com freqüência em torno de 10 Hz e diminuição de 
resposta com baixa freqüência (até 3Hz) 

 
 
13. Com o emprego da técnica Blink-Reflex, nos casos de lesão do trigêmio 

unilateralmente, se obtém, quando se estimula o lado são:  

A) retardos de R2 ipsolateral e R2 contralateral 

B) retardo de R2 ipsolateral e R2 contralateral normal 

C) R2 ipsolateral normal e R2 contralateral com retardo  

D) respostas normais em ambos os lados  
 

 
14. As fasciculações simples, difásicas ou trifásicas são consideradas "malignas" e 

freqüentemente estão associadas a esclerose lateral amiotrófica (E.L.A). As 
fasciculações complexas, ou polifásicas, comumente são "benignas" e estão ligadas 
a: 

A) transtornos metabólicos (alcalose e hipocalcemia) 

B) miopatias inflamatórias  

C) hipotireoidismo  

D) doença de Kugelberg-Welander 
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15. Um paciente com história de fraqueza muscular nos quatro membros, padrão 
eletroneuromiográfico de polineuropatia periférica, ataxia da marcha, hemeralopia e 
lesão descamativa da pele provavelmente apresenta: 

A) doença de Refsum      C) porfíria aguda 

B) doença de Dejerine-Sottas    D) doença de Corino de Andrade 
 
 
16. Das doenças do neurônio motor, a de prognóstico mais sombrio, com evolução 

inexoravelmente fatal em curto tempo de sobrevida, é: 

A) esclerose lateral amiotrófica familiar  

B) atrofia muscular espinhal tipo I (Werdnig-Hoffmann) 

C) atrofia muscular espinhal tipo II 

D) atrofia muscular espinhal tipo III (Kugelberg-Wellander) 
 

 
17. Três semanas depois de uma doença respiratória, um homem de 26 anos apresenta 

fraqueza nos quatro membros, que persiste ao longo de vários dias. Ao exame 
físico, está taquipnéico e tem paresia simétrica em ambos os braços e pernas. Não 
existe déficit sensitivo óbvio e os reflexos são hipoativos. O diagnóstico provável, 
nesse caso, é: 

A) polimiosite       C) poliradiculoneurite  

B) esclerose múltipla      D) miastenia grave 
 

 
18. Em relação à miastenia grave, pode-se afirmar: 

A) casos iatrogênicos, relacionados ao uso de D-penicilamina e trimetadiona, não 
revertem com a suspensão do uso da droga. 

B) decorre da produção de auto-anticorpos anti-receptores de acetilcolina que atuam 
na junção neuromuscular. 

C) cerca de cinqüenta por cento dos pacientes apresentam hipertrofia do timo, porém 
sem indicação cirúrgica. 

D) o uso de imunossupressores é contra-indicado em pacientes com miastenia grave. 
 

 
19. Como complicações neurológicas, as mononeuropatias periféricas, isoladas ou 

múltiplas, aparecem mais freqüentemente em: 

A) polimiosite 

B) lupus eritematoso sistêmico 

C) periarterite nodosa  

D) esclerodermia 
 
 
20. A patologia que tem transmissão genética ligada ao sexo é: 

A) Distrofia Muscular Progressiva (DMP), tipo Duchennne  

B) DMP, tipo fácioescapuloumeral 

C) DMP, tipo escapuloperoneal 

D) DMP, tipo óculo-faríngea 
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21. Na miastenia grave  é contra indicado o uso de 

A) fenitoína       C) prostigmine 

B) imunogIobulina humana     D) metilprednisolona 

 
 
22. A presença de atrofia dos membros superiores, disartria, disfagia, miofasciculações e 

sinais de liberação piramidal caracteriza quadro clínico de: 

A) infarto do tronco cerebral 

B) distrofia muscular miotônica 

C) esclerose lateral amiotrófica  

D) distasia Hereditária de Lévy-Roussy 
 
 
23. Tetraparesia hipotônica, arrefléxica, atrófica, extensoprogressiva e com 

acometimento dos nervos oculomotores sugere: 

A) síndrome de Dejerine-Roussy    C) síndrome de Miller-Fisher  

B) síndrome de Guillain-Barré    D) porfiria aguda intermitente 
 

 
24. Paciente do sexo masculino, adulto, com atrofia dos músculos faciais e dos 

músculos distais dos quatro membros, hipogonádico, com miocardiopatia dilatada, 
megaesôfago e dificuldade de relaxamento muscular é clinicamente suspeito de: 

A) miopatia de cinturas     C) miopatia facioescapuloumeral  

B) miopatia tipo Becker     D) miopatia tipo Steinert  
 

 
25. Dificuldade de dorsiflexão do pé, atrofia importante dos deltóides e impossibilidade 

de adução do polegar aparecem, respectivamente, em lesão dos nervos 

A) tibial, torácico longo e radial. 

B) fibular, circunflexo e ulnar.  

C) fibular, supra-escapular e mediano. 

D) fibular, torácico longo e ulnar. 
 
 
26. É alteração incomum na síndrome de Guillain-Barré: 

A) paralisia facial periférica 

B) incontinência urinária  

C) abolição dos reflexos profundos 

D) sinal de Lasegue 
 
27. A artéria radicular magna (artéria de Adamkienicz) penetra no nível medular: 

A) L4-S4 

B) C2-C5 

C) T10-L1 

D) T10-T11 
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28. Trauma limitado ao tronco superior do plexo braquial está relacionado com: 

A) tocotrauma (trauma de parto)    C) tumor de Pancoast 

B) dissecção de nódulo axilar    D) luxação da cabeça do úmero 
 
 
29. Uma criança do sexo feminino que desenvolve distrofia de Duchenne, provavelmente 

terá: 

A) irmão acometido pela doença 

B) Klinefelter (XXX)  

C) pai acometido pela doença 

D) síndrome de Turner (XO) 
 
 
30. Na esclerose lateral amiotrófica (síndrome do neurônio motor), o sinal clínico de 

pequena expectativa de vida é 

A) fasciculação de língua     C) atrofia dos músculos peitorais 

B) atrofia do gastrocnêmio     D) atrofia dos músculos lumbricais 
 
 
31. Após ressecção de um nódulo linfático no pescoço, uma mulher de 23 anos relatou 

instabilidade do ombro. O exame neurológico evidenciou escápula alada no lado 
onde foi realizado o procedimento cirúrgico. Isso sugere que, durante o ato cirúrgico, 
ela sofreu lesão do: 

A) músculo deltóide      C) nervo supra-escapular 

B) nervo torácico longo     D) nervo axilar 
 
 
32. Na miastenia grave, a fraqueza muscular se manifesta mais comumente por meio da: 

A) “mão em gota” 

B) fraqueza diafragmática 

C) disfagia 

D) musculatura ocular  
 
 

33. A miopatia de Duchenne é uma desordem ligada ao sexo, envolvendo o gen 
responsável pela síntese de: 

A) actina 

B) distrofina  

C) hexosamimidase B 

D) miosina 
 
 
34. A complicação neurológica mais comum na insuficiência renal crônica é : 

A) neuropatia periférica 

B) crise convulsiva 

C) delírio 

D) demência 
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35. Em uma mulher idosa e magra que se queixava de dores cervicais a E, foi aplicada 
uma injeção intramuscular profunda de esteróides. Após esse procedimento, a 
mulher se queixou de dor aguda, que se irradiou para o braço, e desenvolveu “mão 
em gota” (paralisia da musculatura extensora da mão). Provavelmente o sítio da 
injeção foi: 

A) raiz espinhal C5 

B) tronco medial do plexo braquial 

C) tronco lateral do plexo braquial 

D) tronco posterior do plexo braquial  
 
 
36. O exame neurológico de um operário de fábrica de 51 anos que vem apresentando 

“fraqueza” generalizada há um ano revelou neuropatia periférica extensa motora, 
indolor. Seu caso está relacionado ao seguinte metal pesado: 

A) mercúrio      C) chumbo  

B) tálio       D) manganês 
 
 
37. O resultado do exame neurofisiológico de uma paciente do sexo feminino, de 25 anos 

de idade, que se queixa de fraqueza muscular mostra um progressivo decréscimo na 
amplitude do potencial de ação do músculo durante estimulação repetitiva de 3 Hz. O 
diagnóstico provável, nesse caso é: 

A) miastenia grave     C) distrofia muscular de Duchenne 

B) distrofia miotônica     D) doença de Charcot-Marie-Tooth 
 
 
38. Descargas de alta freqüência que caracterizam a distrofia miotônica devem ser 

pesquisadas por meio de eletromiografia dos músculos 

A) paravertebrais.     C) da coxa. 

B) faciais, das mãos e pés.    D) dorsais. 
 
 
39. Em casos de parestesia e hipoestesia na face lateral da coxa, configurando meralgia 

parestésica, o exame neurofisiológico mostra alteração no nervo 

A) obturatório.      C) femurocutâneo.  

B) musculocutâneo.     D) tibial. 
 
 
40. Um homem de 37 anos apresenta dificuldade de relaxamento após um aperto de mão 

e se queixa também de sonolência excessiva. Ao exame, evidencia-se catarata 
precoce, atrofia testicular e calvície. Sua família notou que ele, há três anos, vem se 
tornando intratável e hostil. Seu ECG revelou pequeno defeito de condução. Sendo 
assim, o ENMG provavelmente revelará: 

A) ondas positivas 

B) potenciais de ação gigantes polifásicos 

C) fibrilações 

D) descargas repetitivas de alta freqüência 
 
 


