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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 
ORIENTAÇÕES: 

• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 
para obtenção da nota mínima para aprovação. 

 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  Mariana Cota Bastos  CESMAC 

PONTO SORTEADO 

Semiologia neurológica 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

- Apresentar a Semiologia neurológica como instrumento fundamental para a elaboração 
de um diagnóstico neurológico. Conceituar o exame neurológico, valorizando como uma 
exploração desarmada do sistema nervoso. 
- Discorrer sobre a técnica da semiologia neurológica, enfatizando que a ordem na qual o 
exame neurológico é realizado não é o mais importante, mas sim a fidelidade na 
repetição sistemática de um determinado roteiro para não haver negligenciamento de 
nenhum item. Desenvolver o roteiro do exame neurológico, apresentando cada conteúdo 
de maneira objetiva, explicando a forma como ser deve ser realizado o exame e 
exemplificando as alterações nas situações mais importantes.  
- Concluir sobre a importância do conhecimento da Semiologia neurológica a fim de 
auxiliar o médico na construção do seu diagnóstico. 
 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

- Inspeção geral (fácies, postura, lesões de pele, cicatrizes, deformidades) 
- Equilíbrio estático (sinal de Romberg) e dinâmico (marcha, descrever alguns tipos) 
- Força muscular (testes por confrontação, manobras deficitárias, graduação MRC, 
classificação ‘monoparesia x monoplegia’) 
- Tônus muscular (inspeção, palpação, mobilização passiva, diferenciar hipertonia plástica 
e hipertonia espástica) 
- Coordenacão (prova dedo-dedo ou dedo-nariz, prova calcanhar-joelho) 
- Reflexos (reflexos profundos - graduar, reflexos superficiais, reflexos patológicos, 
reflexos primitivos) 
- Sensibilidade (extereoceptiva, proprioceptiva, interoceptiva) 
- Nervos cranianos (citar os 12 pares, descrevendo sua função, técnica de avaliação e 
exemplificando sua alteração) 
- Estado mental (comportamento e cognição, falar do MEEM, abordar as alterações de 
linguagem) 
- Distúrbios do movimento (tremor, coreia, distonia) 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

- Sequência lógica 
- Clareza de pensamento 
- Didática 
- Letra legível 
- Organização 
- Não fugir do tema 
- Objetividade 
- Erro ortográfico 
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 
ORIENTAÇÕES: 

• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 
para obtenção da nota mínima para aprovação. 

 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
   Nayra Roberta Sales Salvador CESMAC 

PONTO SORTEADO 

SEMIOLOGIA NEUROLÓGICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

- Apresentar a Semiologia neurológica como instrumento fundamental para a elaboração 
de um diagnóstico neurológico. Conceituar o exame neurológico, valorizando como uma 
exploração desarmada do sistema nervoso. 
- Discorrer sobre a técnica da semiologia neurológica, enfatizando que a ordem na qual o 
exame neurológico é realizado não é o mais importante, mas sim a fidelidade na 
repetição sistemática de um determinado roteiro para não haver negligenciamento de 
nenhum item. Desenvolver o roteiro do exame neurológico, apresentando cada conteúdo 
de maneira objetiva, explicando a forma como ser deve ser realizado o exame e 
exemplificando as alterações nas situações mais importantes.  
- Concluir sobre a importância do conhecimento da Semiologia neurológica a fim de 
auxiliar o médico na construção do seu diagnóstico. 
 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

- Inspeção geral (fácies, postura, lesões de pele, cicatrizes, deformidades) 
- Equilíbrio estático (sinal de Romberg) e dinâmico (marcha, descrever alguns tipos) 
- Força muscular (testes por confrontação, manobras deficitárias, graduação MRC, 
classificação ‘monoparesia x monoplegia’) 
- Tônus muscular (inspeção, palpação, mobilização passiva, diferenciar hipertonia plástica 
e hipertonia espástica) 
- Coordenacão (prova dedo-dedo ou dedo-nariz, prova calcanhar-joelho) 
- Reflexos (reflexos profundos - graduar, reflexos superficiais, reflexos patológicos, 
reflexos primitivos) 
- Sensibilidade (extereoceptiva, proprioceptiva, interoceptiva) 
- Nervos cranianos (citar os 12 pares, descrevendo sua função, técnica de avaliação e 
exemplificando sua alteração) 
- Estado mental (comportamento e cognição, falar do MEEM, abordar as alterações de 
linguagem) 
- Distúrbios do movimento (tremor, coreia, distonia) 
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UFAL 3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

- Sequência lógica 
- Clareza de pensamento 
- Didática 
- Letra legível 
- Organização 
- Não fugir do tema 
- Objetividade 
- Erro ortográfico 

 

 

NAYRA ROBERTA 
SALES 
SALVADOR:0654653
9411

Assinado de forma digital 
por NAYRA ROBERTA SALES 
SALVADOR:06546539411 
Dados: 2022.05.02 22:18:49 
-03'00'








