
INSTRUÇÕES 

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Nome do Candidato  Inscrição

ATENÇÃO     
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

Cargo

MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

 Concurso Público
REF. EDITAL N° 02

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do 
seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------ (destaque aqui) -----------------------------------------------------------------------------

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão

Resp.
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Resp.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 

transformação de alto impacto social e econômico
 

A prática empreendedora vem crescendo no 
Brasil, sobretudo quando diz respeito à população 
negra. Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade, contrariando a crença geral de que as 
pessoas das camadas com menor poder aquisitivo 
procuram abrir seus negócios mais por necessidade 
ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo pela primeira vez e a 
maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural que ocorre 
de forma gradativa. Eles estão percebendo que 
o empreendedorismo pode ser uma forma de 
protagonizar uma transformação de alto impacto 
social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI 
(Micro Empreendedor Individual), nos setores 
de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e 
alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa 
Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá 
– Fundo de Igualdade Racial em parceira com o 
Instituto Feira Preta, em 2015. 

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de 
empreender sempre esteve presente no cotidiano 
de negros brasileiros. Muito antes da formação 
do conceito de afroempreendedorismo, o negro 
empreendia como forma de sobrevivência, por 
necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, 
apostando na criação, abertura e gerenciamento de 
seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. 
Segundo o documento “são públicos os fatores 
que dificultam o crescimento e fortalecimento do 
empreendedorismo negro, em larga escala, no país 

e um dos principais entraves se deve ao racismo 
institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar 
relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos 
negros no momento de empreender. O economista 
Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 
2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um 
estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que 
existem razões de ordem geral; que seriam a falta 
de planejamento e de capacitação administrativa/
gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de 
pouco retorno, condições ocupacionais anteriores 
frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou 
pesquisa apontando que os consumidores negros, 
boa parte localizados na chamada classe C, 
movimentaram cerca de R$713 bilhões ao ano. Mas 
o estudo também observou que existe demanda 
crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços 
para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo 
negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na 
Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 
empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou 
no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, 
que puderam acompanhar aproximadamente 500 
artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, 
expressões e produtos. 

Texto adaptado. Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-
-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) a Feira Preta é uma evidência de que o 
empreendedorismo negro cresceu nos últimos 
anos.  

(B) a população branca não tem conseguido crescer 
como empreendedora, abrindo o seu próprio 
negócio.

(C) dos jovens que possuem curso superior ou 
ainda estão cursando um quarto deles já está 
empreendendo pela primeira vez.

(D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto 
que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa 
mostra que a ideia de empreendedorismo faz com 
que eles comecem a agir em busca de subsistência.

(E) a falta de experiência não significa dificuldade para 
o início do empreendimento. A maior dificuldade 
ainda é o racismo que o negro encontra na 
sociedade. 
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QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cujo termo em destaque 
NÃO indica quantidade. 

(A) “...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades”

(B)  “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”. 

(C) “Muito antes da formação do conceito de 
afroempreendedorismo”.

(D) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”.  

(E) “Em treze edições, foram mais de 120 mil 
visitantes...”. 

QUESTÃO 03
Em “A prática empreendedora vem crescendo 
no Brasil, sobretudo quando diz respeito à 
população negra”, a expressão em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo semântico, 
por

(A) contudo. 
(B) além disso. 
(C) mormente.
(D) somente.  
(E) inclusive. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta 
inadequação gramatical referente ao conteúdo 
exposto entre parênteses. 

(A) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural” (regência 
nominal).

(B) “A maioria dos negócios está na categoria MEI” 
(concordância verbal). 

(C) “...e um dos principais entraves se deve ao 
racismo institucionalizado brasileiro” (colocação 
pronominal).

(D) “ Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora” (crase).  

(E) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo” (concordância verbal).

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja oração subordinada 
apresenta a mesma natureza da subordinada 
em “Mas o estudo também observou que existe 
demanda crescente e oferta insuficiente de 
produtos e serviços”.

(A) “Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade”. 

(B) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural...”.

(C) “Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 
transformação de alto impacto social e econômico”.

(D) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.  

(E) “O economista Marcelo Paixão, em publicação 
eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-
brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE 
-, salienta que existem razões de ordem geral”

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto à regência 
(verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta 
dela no item em destaque nos textos a seguir.  

(A) “Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja 
se, realmente, você mesmo já se perdoou !”  
― Marco Aurélio

Fonte: http://kdfrases.com/frase/106962

(B) Brasileiros conectados preferem a Internet à 
televisão

 Um relatório da Forrester diz que a adoção da 
internet no Brasil e no México alcançará 57% e 
48%, respectivamente, em 2016, subindo dos 
atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www.notopo.com/brasileiros-conectados
-preferem-a-internet-a-televisao/

(C)  (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não 
estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://permanencia.org.br/drupal/node/1767.
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(D) Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada
 Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre 

flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agra-
vada

  

         
(E) 

Texto 02

Fonte: http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.  

(A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra 
uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse 
utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.

(B) A girafa sempre teve pescoço comprido. 
(C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
(D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.  
(E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico 

de Gênesis. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. 

(A)  o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de 
gênero na palavra.

(B)  No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo 
equivalente: “específica”.

(C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
(D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída 

por “eu dou um pescoção em você”.
(E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um 

verbo intransitivo.

  PROIBIDO        
ESTACIONAR  
  SUJEITO À 
  GUINCHO
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QUESTÃO 09
No período “Se você não parar, eu te dou um 
pescoção”, há, entre as orações, uma relação 
de ideias que expressa 

(A) concessão. 
(B) condição. 
(C) causa.
(D) finalidade.  
(E) proporção.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta referente aos 
encontros das letras e dos sons que ocorrem 
na língua portuguesa. 

(A)  Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um 
encontro consonantal e um ditongo.

(B)  Em  “crescente” há, respectivamente, três 
encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”. 

(C)  Há dígrafo na palavra “negro”.
(D)  Há dígrafo na palavra “empreender”.
(E)  Há dígrafo na palavra “igualdade”.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão 
prestar vestibular para a área de exatas 
e desses alunos 36% para o curso de 
matemática. Qual é a porcentagem de alunos 
dessa sala de aula que vão prestar vestibular 
para matemática? 

(A) 1,98%. 
(B) 19,8%. 
(C) 20% . 
(D) 21,7%.
(E) 22,9%. 

QUESTÃO 12
Qual é a negação da frase “Todas as pessoas 
gostam de assistir televisão”?

(A) Existem pessoas que não gostam de assistir 
televisão.

(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de 
assistir televisão.

(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir 
televisão.

(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13
Carla recebeu de seu emprego o salário de R$ 
2500,00.  Desse valor, ela separou três quartos 
de quatro quintos para pagar as despesas de 
sua casa.  Qual é o valor do aluguel de Carla, 
sabendo que ele corresponde a 65% do valor 
que ela separou?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 1350,00.
(C) R$ 1135,00.
(D) R$ 995,00.
(E) R$ 975,00.

QUESTÃO 14
Seis amigos formaram uma fila de acordo 
com a medida de suas alturas, sendo o 
primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto 
o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da 
altura do mais alto, sabendo que o primeiro 
mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 
metros, e a diferença entre as medidas das 
alturas é sempre a mesma?

(A) 1,67 metros.
(B) 1,69 metros.
(C) 1,71 metros.
(D) 1,73 metros.
(E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15
Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 
pessoas, descobriu-se que 60% gosta de 
chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate 
amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. 
Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% 
também gosta de chocolate amargo. Desse 
grupo de 160 pessoas, o número de pessoas 
que gosta de chocolate amargo é de 

(A) 24.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 88.
(E) 90.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 
acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio próprio, sendo vinculada 
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração 
indeterminado.

(B) É vedado à EBSERH criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de qualquer das atividades 
inerentes ao seu objeto social.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente 
sob a propriedade da União.

(D) A EBSERH terá por finalidade a prestação às 
instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres de serviços de apoio 
ao ensino no campo da saúde pública, sendo 
vedada a prestação de serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar à comunidade.

(E) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, 
vedada a incorporação de qualquer outra espécie 
de bens e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 
28 de dezembro de 2011, tendo em vista as 
disposições referentes à Diretoria, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros com pelo menos 
dois anos de efetiva atividade profissional que 
exija conhecimentos na área de gestão, da 
atenção hospitalar e do ensino em saúde.

(B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo Presidente da EBSERH, 
deliberando com a presença da maioria de seus 
membros.

(C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, 
alienação e oneração de bens móveis, inclusive 
valores mobiliários, podendo estabelecer 
normas, sendo vedada a delegação de poderes.

(D) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa 

serão assinados pelo Presidente, em conjunto 
com os oito Diretores.

(E) Os títulos ou documentos emitidos em 
decorrência de obrigações contratuais, bem 
como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, serão assinados exclusivamente 
pelo Presidente, sendo vedada a delegação 
dessa atribuição.

QUESTÃO 18
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, a EBSERH será 
administrada por uma Diretoria Executiva 
composta:

(A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Saúde.

(C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(D)  pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Educação, por indicação 
do Presidente da República.

(E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Saúde, por indicação do 
Presidente da República.

QUESTÃO 19
De acordo com o que dispõe o Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, o mandato 
dos membros do Conselho Fiscal

(A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao da publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período.

(B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(C) será de quatro anos, contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(D) será de dois anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(E) será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à seguridade social, à educação, à 
previdência e à assistência social.

(B) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

(C) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
assistência social.

(D) A assistência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação, à 
previdência e à seguridade social.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
seguridade social.

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, 
acerca do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem caráter permanente e deliberativo.
(B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos municípios para avaliar a 
situação da assistência social.

(C) Tem como função precípua avaliar a situação 
da saúde e da assistência social em âmbito 
estadual.

(D) É um órgão municipal formado somente quando 
convocado pelo Poder Executivo.

(E) É formado pela reunião dos Secretários de 
Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto Presidencial nº. 
7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da 
Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES –, assinale a alternativa 
correta.

(A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(B) Tem como função única efetuar a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento 
de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(C) Tem como função precípua estabelecer os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB.

(D) Compreende todas as ações e serviços que o 
SUS oferece ao usuário para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde.

(E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, 
entende-se por Vigilância Epidemiológica

(A) a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção

(B) a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.

(C) um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente 
da EBSERH que tem a finalidade de oferecer 
consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao 
Conselho de Administração, além de avaliar 
e fazer sugestões em relação ao papel social 
da EBSERH, de acordo com seus objetivos 
específicos na sociedade, é

(A) a Comissão de Ética.
(B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF 

(Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais).

(C) a Ouvidoria Geral.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) a Comissão de Controle Interno.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O Scom a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.

(D) um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções, como membro do Conselho de 
Saúde,

(A) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 20% sobre o subsidio do 
servidor, quando houver cumulação das funções 
de conselheiro e servidor.

(B) não são remuneradas em pecúnia, mas para 
cada dia de exercício da função serão acrescidos 
3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.

(C) não são remuneradas em pecúnia, mas 
para cada dia de exercício da função serão 
acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do 
trabalhador.

(D) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 10% sobre o subsídio do 
servidor, que deverá permanecer afastado de 
seu cargo, sendo vedada a cumulação das 
funções. 

(E) não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevância pública e, portanto, 
garante a dispensa do trabalho sem prejuízo 
para o conselheiro.

QUESTÃO 26
Sobre eventos neurovasculares, assinale a 
alternativa correta.

(A) No acidente vascular cerebral hemorrágico, o 
controle da pressão arterial sistêmica deve ser 
lento ao longo de dias, visando a preservação 
das áreas de penumbra.

(B) Em pacientes com suspeita de hemorragia 
subaracnóidea, a tomografia de crânio é 
suficiente para afastar tal hipótese.

(C) Pacientes com AVC isquêmico em fase aguda 
podem ser submetidos à trombólise venosa em 
até 6 horas após o evento ictal. 

(D) Uma criança falcêmica com 2 exames de 
Doppler transcranianos, com intervalo de 3 
meses entre eles, evidenciando uma velocidade 
média da Artéria Cerebral Média de 201 e 206 
cm/s, respectivamente, deverá ser submetida à 
terapia de politransfusão. 

(E) Sobre os pacientes com AVC isquêmico, 
não existem até o momento estudos que 
justifiquem o uso de trombólise intra-arterial com 
desobstrução mecânica, sendo ainda a melhor 
terapêutica o uso de Alteplase endovenosa nas 
doses de 9mg/kg.
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QUESTÃO 27
Paciente feminina de 56 anos apresenta, 
no último ano, episódios semanais de dor 
“tipo ferroada”, que dura até 2 segundos e 
que pode se repetir diversas vezes ao dia. 
Refere que essa dor se localiza na região 
infraorbitária à direita e que tem piora com 
o vento. 
Seu exame neurológico está dentro da 
normalidade, tem uma Angiorressonância 
Magnética normal e fez uso regular de 
Topiramato por 6 meses sem resposta 
adequada. A melhor conduta para essa 
paciente é  

(A) descompressão microcirúrgica de alça vascular 
especialmente se a paciente for portadora de 
Esclerose Múltipla.

(B) uso de Betabloqueadores em doses elevadas.
(C) iniciar Carbamazepina 600mg dividida em 

3 tomadas, com possibilidade de aumento 
conforme necessidade. 

(D) iniciar terapêutica com bloqueadores de Canais 
de cálcio, com incremento semanal da dose até 
dose máxima de 800mg/dia.

(E) o uso de lidocaína EV que tem se mostrado uma 
excelente opção terapêutica para o diagnóstico 
em questão. 

QUESTÃO 28
Relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1. Doença de Parkinson. 
2. Paralisia Supranuclear Progressiva.
3. Atrofia de Múltiplos sistemas.
4. Demência por corpúsculos de Lewy.

(   ) Demência precoce.
(   ) Instabilidade postural precoce.
(   ) Disautonomia precoce com ou sem 

sinais piramidais. 
(   ) Início assimétrico e boa resposta a 

Levodopa.

(A) 4 – 2 – 3 – 1.
(B) 4 – 3 – 2 – 1.
(C) 4 – 1 – 2 – 3.
(D) 3 – 4 – 2 – 1.
(E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 29
Paciente masculino de 54 anos procura 
atendimento por meios próprios referindo 
quadro de cefaleia iniciada há 3 dias, 
associada à febre aferida e recorrente. 
Diz apresentar períodos descritos como 
desligamentos, que duram segundos, ficando 
desorientado após a melhora. Durante seu 
exame neurológico, identifica-se rigidez 
de nuca e, antes mesmo de poder concluir 
o exame, o paciente apresenta uma crise 
tônico-clônica. O paciente é levado para a 
sala de emergência, permanecendo com a 
crise mesmo após medidas iniciais, sendo 
necessário proceder a sedação terapêutica 
com midazolan, que estabiliza o quadro. 
Em seus exames complementares, encontra-
se hemograma, coagulograma e função 
renal dentro da normalidade; glicose sérica 
de 120mg/dl; Eletroencefalograma com 
descargas epileptiformes lateralizadas 
(PLEDS); LCR com pleocitose de 15 células 
(70% monomorfonucleares), proteína 
de 80mg/dl e glicorraquia de 95mg/dl; e 
Ressonância Magnética evidenciando 
hipersinal córtico-subcortical, na sequência 
FLAIR, em giros retos da Base do lobo frontal 
e hipocampos bilateralmente. Sobre essa 
patologia, é correto afirmar que

(A) o agente pode ser detectado no líquor após 24 
horas após o início dos sintomas.

(B) antibiótico de amplo espectro altera a história 
natural da patologia.

(C) o agente etiológico é pouco comum e está 
associado a surtos sazonais.

(D) a ressonância descrita é patognomônica de 
Encefalite Equina Venezuelana.

(E) nas encefalites por Varicela zoster o uso de 
corticoterapia é proscrito.  

QUESTÃO 30
Sobre as epilepsias, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) O uso de Topiramato deve ser feito com 
ressalva em paciente com nefrolitíase 
ou glaucoma, já que pode agravar 
essas doenças.

(   ) Pessoas com epilepsia refratária 
apresentam sintomas de transtorno 
bipolar com mais frequência que a 
população em geral. 
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(   ) A Lamotrigina e o Ácido Valproico estão 
entre as drogas mais seguras para uso 
durante o período gestacional, mesmo 
em altas doses.  

(   ) Na infância, após uma primeira 
crise não provocada, a chance de 
recorrência nos próximos 2 a 5 anos 
pode chegar a 55%.

(A) F – V – F – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – F – V – V.
(D) V – F – F – V. 
(E) V – V – F – V.

QUESTÃO 31
Paciente masculino de 55 anos, previamente 
hígido, é levado ao seu consultório pela 
família. Eles contam que o paciente iniciou, 
há 5 meses, quadro de desorientação 
temporal, dificuldade para reconhecer 
algumas pessoas, afasia, acalculia e que 
tem se assustado facilmente com o barulho:  
“Era só bater palmas perto que ele dava um 
pulinho de susto”. Os sustos diminuíram 
após um médico prescrever Clonazepan, 
conta a filha. 
Por já ter passado por diversas avaliações, 
o paciente foi amplamente investigado: 
Eletroenfefalograma com ondas apiculadas 
generalizadas com padrão periódico de 
periodicidade curta (1 a 2 Hz); LCR exibindo 
como único achado fora dos limites da 
normalidade o aumento da proteína 14-3-3; 
Ressonância de crânio evidenciando áreas 
corticais de restrição do sinal em ADC e 
Difusão (DWI), demais exames dentro da 
normalidade.  Qual é o diagnóstico?

(A) Demência de etiologia priônica.
(B) Demência cerebrovascular.
(C) Demência por corpúsculos de Lewi.
(D) Demência de Alzheimer.
(E) Pseudodemência depressiva.   

QUESTÃO 32
Sobre as síndromes de múltiplos pares 
cranianos, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) A Síndrome de Ápice orbitário preserva 
o nervo óptico

(   ) As paquimeningites são diagnóstico 
diferencial nas síndromes de múltiplos 
pares cranianos.  

(   ) O nervo acessório participa da 
inervação do esternocleidomastoide  

(   ) O nervo laríngeo recorrente é ramo do 
nervo vago. 

(A) V – V – V – V.
(B) F – V – V – V.
(C) F – F – V – V. 
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V. 

QUESTÃO 33
Sobre as vias e nível dos reflexos tendinosos 
profundos, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Bíceps.
2. Tríceps.
3. Braquiorradial.
4. Patelar (Quadríceps).
5. Aquileo.

(   ) Seguimento C5-C6 Nervo 
Musculocutâneo.

(   ) Seguimento C5-C6 Nervo Radial.
(   ) Seguimento C7-C8 Nervo Radial. 
(   ) Seguimento S1 Nervo Ciático.
(   ) Seguimento L3-L4 Nervo Femoral.

(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
(B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
(C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
(D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
(E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
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QUESTÃO 34
Paciente de 35 anos, masculino, encaminhado 
devido a TCE grave, com necessidade de 
via aérea definitiva no local do evento, 
após trauma de alta energia, ao chegar ao 
serviço terciário, realiza TAC de crânio que 
evidencia: descontinuidade de díploe óssea 
em região temporal direita sobreposta à 
imagem hiperdensa de formato biconvexo, 
provocando efeito de massa sobre estruturas 
próximas e consequente desvio de linha 
média maior que 2 cm. Sobre esse caso, 
quais são o diagnóstico e a melhor conduta?

(A) Edema cerebral difuso (Brain Swelling), aguardar 
evolução.  

(B) Hemorragia subaracnoidea, medidas para 
vasoespasmo. 

(C) Hematoma extradural, conduta expectante. 
(D) Hematoma subdural, monitorização da PIC e 

nova imagem em 24 horas.
(E) Hematoma extradural, conduta cirúrgica. 

QUESTÃO 35
O exame neurológico na avaliação do 
paciente com suspeita de morte encefálica 
é definitivo para diversos protocolos. Sobre 
a avaliação da morte encefálica, assinale a 
alternativa correta. 

(A) É necessária a realização de imagem 
complementar como Eletroencefalograma ou 
Doppler Transcraniano, caso haja dúvida sobre 
o diagnóstico clínico da morte cerebral.

(B) Ao avaliar o paciente, o exame neurológico 
precisa, entre outras coisas, contemplar reflexos 
medulares, que devem estar ausentes. 

(C) Diversas drogas influenciam sobre o início do 
protocolo de morte encefálica, e esse tempo 
de espera pode variar de alguns minutos a 
dias. Por outro lado, a idade do paciente pouco 
influencia na execução do teste, sendo 12 horas 
de internação o tempo padrão adotado pela 
AMIB e ABN.

(D) O reflexo de Lázaro, flexão bilateral dos braços, 
adução do ombro e elevação dos braços e mãos 
cruzadas podem estar presentes durante a 
realização do exame clínico, porém não afastam 
o diagnóstico de morte encefálica.

(E) Ao realizar as provas calóricas do protocolo de 
morte encefálica, espera-se que o nistagmo 
ocorra para o lado testado, corroborando o 
diagnóstico de morte encefálica.    

QUESTÃO 36
A respeito das patologias da junção 
Neuromuscular, assinale a alternativa 
correta.

(A) A síndrome Miastênica Anti-MUSK pode cursar 
com “Head Drop” (cabeça caída), atrofia de 
língua e acometimento substancial de pescoço 
e ombros.

(B) A síndrome miastênica de Eaton-Lambert é 
causada pelo ataque autoimune dos canais de 
cálcio voltagem-dependentes pós-sinápticos, o 
que justifica o quadro de decremento da força 
ao se repetir um esforço.

(C) O teste de estimulação com fibra única é útil 
apenas para o diagnóstico da Miastenia de 
forma ocular pura. Para a forma generalizada, o 
teste de estimulação repetitivo é mais sensível.   

(D) Anticorpo antimúsculo estriado, o primeiro a ser 
descrito nos estudos de Miastenia, é usado para 
afastar a presença de Timoma, em especial nos 
paciente jovens. 

(E) O uso de Anticolinesterásicos, como a 
piridostigmina, altera a evolução natural da 
doença, em particular na forma generalizada.   

QUESTÃO 37
O grupo de patologias desmielinizantes 
que acomete a população gera altos custos 
financeiros e sociais a diversos países, 
em especial àqueles com clima polar ou 
subtropical. Considerando o conhecimento 
atual dessas patologias, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A Neuromielite Óptica (NMO) é uma patologia 
desmielinizante que cursa com anéis de 
desmielinização alternando com anéis de 
mielina preservada. 

(B) Na Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM), 
as lesões são frequentemente bilaterais, 
afetando a substância branca cerebral, tronco 
cerebral, cerebelo e medula espinhal.

(C) Uma característica notável da esclerose 
concêntrica de Baló é a perda de canais 
de aquaporina  4   além das áreas de 
desmielinização.

(D) Nos quadros de Esclerose Múltipla, para se 
fechar os critérios de McDonald, é necessária 
a presença de Bandas Oligoclonais no LCR e a 
ausência dessas no sangue periférico. 

(E) A gestação é um período de alto risco para 
as pacientes com Esclerose Múltipla, porém, 
no puerpério, esse risco reduz drasticamente, 
em especial para as pacientes que, por algum 
motivo, não podem amamentar.  
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QUESTÃO 38
A cefaleia representa grande volume nas 
consultas neurológicas. Dessa forma, saber 
reconhecer quadros graves que se iniciam 
com cefaleia é extremamente importante no 
diagnóstico diferencial dessa queixa. Sobre 
esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) A arterite de células gigantes causa cefaleia 
incapacitante tipo Thunderclap, de início 
abrupto, podendo ocorrer como sintoma isolado.

(B) No estado de mal migranoso, definido 
por uma crise migranosa que dura mais 
de 48h sem tratamento, o uso de drogas 
como corticoesteroides, em especial a 
Metilprednisolona, é amplamente estudado e 
tem eficácia comprovada.

(C) A trocleite, uma cefaleia secundária ao 
acometimento troclear, é um quadro bastante 
raro e tem boa resposta ao uso de indometacina 
por via oral ou analgésicos comuns, como 
paracetamol e dipirona.

(D) A punção liquórica está indicada em pacientes 
com suspeita de hemorragia subaracnóidea, 
após a realização de uma TC de crânio 
sem anormalidades. A contagem de células 
vermelhas deve ser repetida 3-4 vezes em tubos 
consecutivos.  

(E) A síndrome  de vasoconstrição cerebral 
reversível (sd de Carl Fleming) é definida 
pelo exame clínico e ressonância de crânio 
evidenciando hipersinal em FLAIR, que pode 
impregnar contraste em porções posteriores 
dos hemisférios. No estudo dos vasos, podemos 
encontrar extensa rede de colaterais associada 
à oclusão de carótidas bilateralmente.  

QUESTÃO 39
Qual dos grafoelementos representa, 
invariavelmente, achado patológico/ 
epileptiforme em adultos jovens e hígidos?

(A) Espículas positivas 6HZ e 14Hz.
(B) Wicket spikes.
(C) Atividade Sigma.
(D) Complexo polispícula.
(E) Ritmo de Ciganék.

QUESTÃO 40
Considerando o potencial de ação, qual é o 
principal evento responsável por sua fase de 
repolarização (fase descendente)?

(A) Abertura dos canais de Potássio.
(B) Abertura dos canais de sódio.
(C) Acionamento da Bomba de Na/K.
(D) Abertura dos canais de cloro.
(E) Fechamento dos canais de cloro.

QUESTÃO 41
Paciente de 23 anos, masculino, com 
antecedente de sorologia positiva para 
HIV em tratamento antirretroviral e carga 
viral negativa, é encaminhado ao hospital 
por quadro de hipoestesia em membros 
inferiores, dor lombar e paralisia flácida 
iniciada há 1 dia. Ao exame, o paciente 
apresenta paraparesia (força GIV pelo MRC) 
com arreflexia em membros inferiores e 
hiporreflexia em membros superiores, os 
quais tinham força normal. Considerando 
a principal hipótese diagnóstica do quadro 
agudo, como seriam os achados esperados 
para o exame de líquido cefalorraquidiano?

(A) Hiperproteínorraquia e aumento na contagem 
de linfócitos.

(B) Hipoproteínorraquia com hipoglicorraquia.
(C) Hiperproteínorraquia sem aumento na contagem 

de células.
(D) Aumento da produção de imunoglobulinas e 

bandas oligoclonais.
(E) Exame de tinta da China positivo.

QUESTÃO 42
O paciente apresentado na questão anterior, 
nº 41, evoluiu com progressão do quadro de 
paresia, até que ela atingiu a musculatura 
respiratória. Depois de garantido o suporte 
ventilatório, qual é a melhor opção de 
tratamento para o quadro atual?

(A) Pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia por 5 
dias.

(B) Bactrim e prednisona na dose de 60mg/dia até 
melhora do quadro respiratório.

(C) Azatioprina 2-3mg/Kg/dia.
(D) Ceftriaxona 2g 12/12h por 14 a 21 dias.
(E) Imunoglobulina Humana 0,4g/Kg/dia por 5 dias.
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QUESTÃO 43
Paciente, 62 anos, apresenta história de 
ptose e diplopia com piora no decorrer do 
dia há cerca de 3 meses. Nos últimos 15 dias, 
iniciou quadro de fraqueza em membros 
com as mesmas características. Qual exame 
seria capaz de atingir maior sensibilidade, 
caso o diagnóstico de miastenia gravis fosse 
considerado?

(A) Eletromiografia de fibra única.
(B) Eletromiografia com estimulação repetitiva a 

3Hz.
(C) Anticorpo antiacetilcolina do tipo ligador.
(D) Anticorpo anti-MUSK.
(E) Anticorpo antiacetilcolina do tipo receptor.

QUESTÃO 44
Paciente, 68 anos, etilista e tabagista de 60 
maços-ano, é encaminhado para avaliação 
por eletoneuromiografia devido a um quadro 
de paraparesia,  hiporreflexia e ataxia 
cerebelar. Os seguintes achados foram 
obtidos: potenciais de ação motor de baixa 
amplitude em todos os nervos examinados, 
recuperação da amplitude do potenciais nos 
nervos ulnares após contração sustentada de 
15 segundos (2mV para 7,5mV), incremento 
dos potenciais com estimulação repetitiva a 
20Hz e decremento à estimulação repetitiva 
a 3Hz. Qual é o diagnóstico desse paciente?

(A) Miastenia Gravis.
(B) Lambert-Eaton.
(C) Polineuropatia Axonal Motora.
(D) Radiculopatia lombossacra. 
(E) Doença de Lyme.

QUESTÃO 45
Homem de 30 anos, com antecedente de 
quadro diarreico há 10 dias, há 3 dias está 
com diplopia e ataxia de marcha. Ao exame, 
além da ataxia, apresenta oftalmoparesia e 
abolição dos reflexos aquileus e patelares. 
Qual é o principal anticorpo envolvido com o 
quadro descrito?

(A) GM1.
(B) Anti-Musk.
(C) GQ1b.
(D) GD1a.
(E) GD1b.

QUESTÃO 46
Paciente é levado ao pronto-socorro 
por transeuntes com história de ter sido 
encontrado em via pública. Quando 
questionado sobre qual é a causa do 
seu estado atual, o paciente emitia sons 
que não podiam ser compreendidos. Ao 
exame, possuía estigmas de traumatismo 
cranioencefálico, abria os olhos após 
estímulo doloroso em polpa digital esquerda, 
após a qual apresentava também flexão dos 
membros de maneira inespecífica.  Qual é o 
escore da escala de coma de Glasgow para 
esse paciente?

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

QUESTÃO 47
Mulher de 27 anos relata quadro de vários 
movimentos anormais que incluíam tremor de 
moderada frequência em repouso e postural  
além de blefaroespasmo e movimentos de 
torção e rotação em músculos da mão e 
antebraço.  Os nervos cranianos mostravam 
pupilas fotorreagentes com halo externo na 
íris de coloração marrom-acastanhada. Sua 
história pregressa era marcada por quadro 
de ansiedade grave e algumas tentativas de 
suicídio. A avaliação laboratorial era marcada 
por elevação de enzimas hepáticas. Dessa 
forma, a principal hipótese diagnóstica e o 
tratamento para essa paciente são

(A) Doença de Parkinson – L-Dopa.
(B) Tremor essencial – Propranolol.
(C) Distonia Primária – Toxina Botulínica.
(D) Transtorno Psicogênico – Psicoterapia e 

Ansiolíticos.
(E) Doença de Wilson – D-penicilamina.

QUESTÃO 48
Paciente masculino de 72 anos, destro e 
com 11 anos de escolaridade, hipertenso 
e diabético, comparece à consulta médica 
acompanhado por sua esposa. O paciente 
queixa-se de dificuldades com sua memória, 
especificamente em recordar-se onde 
guardava objetos. Tais queixas incomodavam 
mais sua esposa do que ao próprio paciente. 
Nenhuma atividade de vida diária mostrou-
se impactada e, durante a avaliação do 
Miniexame do Estado Mental, sua nota final 
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foi de 27 pontos, tendo perdido pontos na 
evocação de três objetos. Considerando que 
há impacto em 1 domínio cognitivo, qual é o 
diagnóstico para o paciente?

(A) Envelhecimento normal.
(B) Declínio cognitivo leve.
(C) Doença de Alzheimer.
(D) Demência Vascular.
(E) Demência Frontotemporal.

QUESTÃO 49
Durante plantão no setor de emergência, a 
presença do especialista em neurologia é 
solicitada para avaliar paciente masculino, 
de 25 anos, com quadro de dor de 
grande intensidade (nota 10 na escala 
visual analógica), unilateral, na região 
supraorbitária esquerda, com duração de 
20 minutos e associada à hiperemia ocular, 
lacrimejamento e congestão nasal e rinorreia. 
Esse quadro é idêntico ao iniciado há cerca 
de 3 anos, que teve recorrência nos meses 
iniciais dos anos seguintes, porém, no último 
ano, o quadro tem ocorrido mensalmente. 
Considerando o diagnóstico mais provável, 
qual seriam os melhores tratamentos no 
quadro agudo e profilático, respectivamente, 
para o paciente em questão?

(A) Hidrocortisona e Propranolol.
(B) Oxigenoterapia e Verapamil.
(C) Metoclopramida e Amitriptilina.
(D) Antibioticoterapia com amoxicilina e penicilina 

benzatina mensal.
(E) Dipirona e Atenolol.

QUESTÃO 50
Considerando o quadro de miopatias, 
assinale a alternativa correta.

(A) A MERRF tem como achado típico na biopsia 
vacúolos centrais.

(B) O principal pico de incidência de miopatia por 
corpúsculos de inclusão(IBM) ocorre em homens 
abaixo dos 30 anos.

(C) Episódios “stroke-like” são frequentes e fazem 
parte dos critérios diagnóstico das IBM.

(D) Infiltrado inflamatório perivascular e presença de 
células CD4 e macrófagos são característicos 
da dermatomiosite.

(E) A miopatia necrotizante não responde à 
imunossupressão.  




