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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
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São fatores de risco associados à síndrome da morte 
súbita do lactente: 

a) abstinência de álcool na gestação. 
b) dormir em superfície rígida e plana. 
c) posição prona ao dormir. 
d) compartilhamento de ambiente de sono dos pais com 

o bebê. 
 

02 
 
Em relação à investigação de distúrbios do sono, numa 
consulta de rotina em consultório pediátrico, é 
imprescindível perguntar sobre: 

a) movimentos anormais. 
b) insônia de fim de noite. 
c) ronco. 
d) resistência em adormecer. 
 

03 
 

Criança de 7 anos é levada ao pediatra com queixa de sono 
inquieto, com vários despertares à noite e respiração 
trabalhosa há cerca de 1 ano. Neste mesmo período, 
passou a ficar mais irritada e impaciente, principalmente 
na escola, o que levou a professora a chamar os pais na 
escola. Há 6 meses voltou a fazer xixi na cama enquanto 
dorme. Após investigação, a conduta mais adequada para 
a principal hipótese diagnóstica é: 

a) adenotonsilectomia. 
b) terapia cognitivo comportamental focada na insônia. 
c) terapia cognitivo comportamental focada na agitação 

diurna. 
d) uso de alarme noturno. 
 

04 
 

Qual o principal fator que influencia na quantidade de 
sono (por cada 24h), durante a vida: 

a) escolaridade. 
b) posição lateral de dormir. 
c) nível sócio econômico. 
d) idade. 
 

05 
 

É característica fisiológica do sono no adolescente: 

a) dormir cedo e acordar cedo. 
b) dormir tarde e acordar cedo. 
c) dormir tarde e acordar tarde. 
d) sonecas à tarde, a despeito do horário de dormir. 
 

CASO PARA AS QUESTÕES 6, 7 E 8 
 

Paciente, sexo feminino, 54 anos, magra, chega em 
consulta com queixas de insônia de manutenção há pelo 
menos 6 meses, cerca de 1 a 2 vezes por semana. Não 
sabe se ronca, pois mora sozinha e raramente tem 
sintomas nasais. Dorme cerca das 0h às 6h de segunda a 
sexta-feira e acorda com bastante inércia do sono e 
sonolência excessiva matinal; nos finais de semana dorme 
das 1h-10h e sente-se cansada maior parte do dia. Nega 
sintomas de inquietude nas pernas. Há 1 ano, faz 
tratamento para depressão com 50mg de sertralina. Nega 
sintomas ansiosos. Exames laboratoriais solicitados não 
trouxeram alterações. 
Chega com o seguinte resultado de polissonografia 
solicitada por outro médico, em que dormiu um pouco 
pior que habitualmente. Conclusões: 

1. Pausas respiratórias obstrutivas de índice normal 
(1,1/hora); 

2. Dessaturação normal da oxihemoglobina (sao2 mínima 
de 90%), com índice de dessaturação de 3,2/hora; 

3. Ronco intermitente e de baixa intensidade; 
4. Movimentos periódicos de membros inferiores de 

índice leve (15,1/hora); 
5. Arquitetura de sono: 
a) Eficiência de sono normal (88,1%); 
b) Tempo de vigília após o início do sono normal (29,8 

minutos); 
c) Latência de sono NREM (25,0 minutos); 
d) Aumento da latência de sono rem (140,0 minutos); 
e) Redução da porcentagem de sono REM (17,1%); 
f) Redução da porcentagem do sono de ondas lentas 

(12,3%); 
g) Aumento da porcentagem de estágios N1 (8,3%) e N2 

(66,3%); 
6. Índice de microdespertares discretamente elevado 

(12,0/hora). 
 

06 
 

Qual a causa mais provável das queixas de sonolência 
excessiva? 

a) causa medicamentosa. 
b) síndrome do sono insuficiente. 
c) transtorno de insônia crônica. 
d) ronco primário. 
 

07 
 

O que poderia justificar o aumento do índice de 
movimentos periódicos de membros inferiores na noite 
de exame? 
a) causa medicamentosa. 
b) resistência de vias aéreas superiores. 
c) transtorno de insônia crônica. 
d) aumento microdespertares. 
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A partir da polissonografia, pode-se inferir: 

a) eficiência de sono normal é o principal parâmetro para 
descartar hipótese de insônia crônica. 

b) paciente provavelmente tem síndrome das pernas 
inquietas. 

c) o aumento da latência de sono REM pode ser devido 
ao uso de sertralina. 

d) o tempo de vigília após o início do sono refere-se ao 
tempo total acordado em todo registro de exame. 

 

09 
 
Qual a parassonia relacionada a doença 
neurodegenerativa? 

a) sonambulismo. 
b) bruxismo. 
c) despertar confusional. 
d) transtorno comportamental do sono REM. 
 

10 
 
Qual dos transtornos do sono não tem indicação de 
polissonografia dentre os seus critérios diagnósticos? 

a) sonambulismo. 
b) apneia obstrutiva do sono. 
c) narcolepsia. 
d) transtorno comportamental do sono REM. 
 

11 
 
O transtorno de insônia crônica apresenta prevalência 
alarmante mundialmente e seu tratamento envolve 
medidas não farmacológicas e farmacológicas. Em caso de 
insônia crônica no adulto sem comorbidades considerada 
refratária ao tratamento medicamentoso, NÃO é correto 
seguir a conduta: 

a) realizar outras opções farmacológicas. 
b) revisar o diagnóstico diferencial. 
c) solicitar polissonografia. 
d) introduzir melatonina preferencialmente. 
 

12 
 
O transtorno de insônia crônica pode ser diagnosticado na 
presença ou ausência de comorbidades. Para um 
adequado diagnóstico de insônia crônica na ausência de 
comorbidades suspeitas, é sempre recomendável como 
conduta: 

a) solicitar diário de sono e polissonografia. 
b) realizar anamnese e diário do sono. 
c) solicitar actigrafia e polissonografia. 
d) realizar anamnese e actigrafia. 

13 
 
Paciente de 28 anos sem comorbidades prévias, 
primigesta, com 32 semanas de idade gestacional, em 
acompanhamento perinatal sem complicações, busca 
médico do sono por dificuldade crescente de iniciar o sono 
nas últimas semanas. Costuma se deitar para dormir por 
volta de 22:00h, mas acredita só adormecer a partir das 
03:00h. Tem muita dificuldade de explicar sua queixa, 
nega dores, mas informa "sensação ruim" em que fica se 
movimentando de um lado para outro, sem posição, 
movimentando sobretudo os membros inferiores na 
tentativa de alívio de seu desconforto. Acaba levantando 
da cama e andando pela casa, pois percebe que isso ajuda 
a aliviar o desconforto que sente nos membros inferiores. 
Quando consegue adormecer, o faz sem despertares até 
as 7:00h. Sente-se muito sonolenta ao longo da manhã, 
com tendência a cochilos em situações monótonas. 
Sempre que possível, deita-se para cochilos de curta 
duração após o almoço e nega sintomas similares aos que 
ocorrem durante a noite. 
 
Considerando a principal hipótese diagnóstica do caso 
clínico descrito acima, qual seria a melhor conduta inicial 
para a paciente? 
 
a) realizar actigrafia de 7-14 dias para investigar 

possibilidade de transtorno do ciclo circadiano. 
b) solicitar exame de polissonografia noturna para 

verificar possibilidade de apneia obstrutiva do sono. 
c) realizar exames laboratoriais gerais, dentre eles, 

hemograma, perfil de ferro, função renal, eletrólitos e 
revisão de suplementos/medicamentos em uso. 

d) encaminhar para realização de terapia cognitivo 
comportamental para insônia. 

 

14 
 
A queixa de sonolência excessiva diurna apresenta taxas 
de prevalência elevadas na sociedade moderna e tem 
causas diversas. A causa mais prevalente reconhecida de 
sonolência excessiva diurna em adolescentes e adultos é: 

a) Síndrome de Klein-Levin. 
b) Narcolepsia. 
c) Síndrome do sono insuficiente (privação crônica de 

sono). 
d) Hipersônia idiopática. 
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A síndrome das pernas inquietas (SPI), também conhecida 
como doença de Willis Ekbom, é um distúrbio neurológico 
classificado como distúrbio do sono pela academia 
americana de distúrbios do sono e pela associação 
americana de psiquiatria. É correto afirmar sobre a SPI:  

a) há agregação familiar e fatores genéticos determinantes. 
b) nunca está associada à insônia. 
c) é mais prevalente entre crianças e adolescentes. 
d) uso de antidepressivos é o tratamento de escolha. 
 

16 
 
Mulher, 28 anos, hipotireoidismo em tratamento e 
ajustado. Refere sonolência excessiva diurna de longa 
data, mas não sabe referir há quanto tempo. Refere que, 
desde os 18 anos, trabalha na região central de São Paulo 
e leva cerca de três horas para se deslocar de casa ao 
trabalho. Há 3 anos frequenta faculdade noturna além de 
trabalhar durante o dia. Nota que houve piora da 
sonolência, apesar de afirmar não necessitar de mais que 
5 horas de sono por noite para descansar. Refere que a 
sonolência vem atrapalhando seu desempenho no 
trabalho e na faculdade. Qual a melhor conduta? 

a) hipnótico, para um sono consolidado e mais eficiente 
que seja mais restaurador. 

b) psicoestimulante, para manter a vigília e o desempenho 
no trabalho e na faculdade.  

c) antidepressivo com propriedade hipnótica para 
consolidar o sono e aumentar seu desempenho.  

d) psicoeducação sobre o sono para que a paciente 
perceba a privação de sono e busque modificar seus 
hábitos. 

 

17 
 
Paciente de 60 anos, sexo masculino, veio acompanhado 
da esposa. A mesma se queixa de que, no último mês, 
paciente teve um episódio em que se levantou da cama 
durante a primeira metade da noite, foi até a cozinha e 
comeu toda a sobremesa que havia sobrado do jantar 
(quase metade de um pudim inteiro). Paciente não se 
recorda do evento. Paciente informa que teve 
sonambulismo na infância, mas que não tem episódios 
similares desde o início da adolescência. Relata que há 
pouco mais de um mês iniciou uso de medicamento 
recente para auxiliar indução do sono. 
Considerando o caso clínico descrito acima, qual a 
medicação que provavelmente foi iniciada pelo paciente? 
 
a) valeriana 
b) melatonina 
c) clonazepam 
d) zolpidem  
 

18 
 
São alterações frequentemente associadas à SAOS, 
EXCETO: 

a) prognatismo mandibular. 
b) retrusão maxilo-mandibular. 
c) posição caudal do hioide. 
d) estreitamento da maxila. 
 

19 
 
Paciente de 75 anos, viúva, aposentada e sem outras 
comorbidades, com queixa de despertar antes do 
desejado há cerca de 6 meses. Relata despertar 
espontâneo durante a madrugada (às 03:00h), sentindo-
se muito alerta e incapaz de dormir após esse horário. 
Permanece deitada na cama, esperando o amanhecer, até 
se levantar da cama para iniciar o dia. Nega sonolência 
excessiva diurna ou tirar cochilos durante o dia. Nega 
queixas diurnas. Por volta das 20:00h, já se deita para 
dormir, com facilidade de iniciar sono nesse horário e 
dormindo até por volta das 03:00h. Mantém esse padrão 
tanto nos dias de semana, quanto nos finais de semana. 
 
Considerando o caso clínico descrito acima, qual a 
principal hipótese diagnóstica? 
 
a) atraso de fase do sono. 
b) avanço de fase de sono. 
c) insonia crônica. 
d) jet lag social. 
 

20 
 
Paciente de 58 anos de idade realizou exame de 
polissonografia por relato de roncos altos. É hipertenso 
controlado e nega sonolência diurna. O exame indicou 
150 apneias obstrutivas, 10 apneias centrais e 70 
hipopneias durante o registro de 6 horas de sono. Qual é 
o diagnóstico desse paciente e qual o melhor tratamento 
indicado? 

a) apneia obstrutiva do sono de índice leve e uso de 
aparelho de avanço mandibular. 

b) apneia obstrutiva do sono de índice grave e uso de 
aparelho de pressão aérea positiva.  

c) apneia obstrutiva do sono de índice leve e 
ulvulopalatofaringiplastia. 

d) apneia central do sono e uso de aparelho de pressão 
aérea positiva. 

 
 




