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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à anatomia e à embriologia do ouvido, verifica-
se que

(A) a orelha externa, constituída pelo pavilhão auditivo e 
meato acústico externo, é originada do segundo e do 
terceiro arcos braquiais.

(B) a orelha média, constituída pela tuba auditiva e pela 
caixa do tímpano, é derivada do mesoderma e do ec-
toderma da faringe primitiva.

(C) o martelo e a bigorna originam-se da cartilagem man-
dibular de Meckel, enquanto o estribo, da cartilagem 
de Reichert.

(D) a orelha interna na embriogênese origina-se dos tu-
bérculos mesenquimais do primeiro arco braquial.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na orelha interna, que é constituída pelo labirinto anterior 
e posterior,

(A) as células  ciliadas  internas  existentes  no órgão de 
Corti, responsável pela audição, podem ter alteração 
da função detectada por meio das otoemissões acús-
ticas.

(B) o labirinto anterior é formado pelos canais semicircu-
lares posterior, superior e lateral.

(C) os canais semicirculares são responsáveis pelo equi-
líbrio dinâmico,  enquanto o sáculo e o utrículo são 
responsáveis pelo equilíbrio estático.

(D) os orifícios ampulares e não ampulares dos ductos 
semicirculares desembocam no sáculo, pequena bol-
sa que faz parte do vestíbulo membranoso.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista da semiologia da audição, deve-se con-
siderar o seguinte:

(A) o  exame  com diapasões  permite  a  realização  das 
provas de Weber e de Rinne. A prova de Rinne late-
raliza a vibração sonora para o ouvido com alteração 
condutiva.

(B) a  timpanometria  permite  verificar  as  condições  de 
funcionamento do tímpano ossicular. Assim, uma cur-
va timpanométrica tipo Ad é indicativa de rigidez de 
cadeia ossicular.

(C) a presença do “Decay patológico” ou “Declínio do re-
flexo” traduz-se por lesão coclear, na impedanciome-
tria.

(D) a ocorrência do reflexo estapediano com o estímulo 
de intensidade menor que 70 dB acima do limiar de 
audibilidade  mínima  revela  a  presença  de  recruta-
mento de Metz.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 45 anos, que vem apresentando vários episó-
dios de hipoacusia flutuante e tinnitus em orelha direita, re-
fere tontura rotatória acompanhada de náuseas, vômitos e 
sudorese, além de sensação de plenitude aural. Sintomas 
intermitentes com períodos de melhora.  O paciente apre-
senta,  assim,  a  tríade  clássica  da  doença  de  Menière. 
Nessa doença,

(A) o exame que comprova a presença da hidropisia en-
dolinfática é a eletrococleografia.

(B) o agente etiológico apresenta-se sob a forma de in-
fecções virais.

(C) o  achado  audiométrico  característico  é  a  disacusia 
condutiva, associada com curva timpanométrica tipo 
B e ausência de reflexo estapediano.

(D) o exame otoneurológico é o exame de escolha para o 
diagnóstico.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 48 anos, do sexo masculino, com história de 
otorreia fétida em orelha direita desde a adolescência. Nos 
últimos dois anos, a otorreia tornou-se mais profusa e con-
tínua,  associada  com  quadros  de  tonturas  rotatórias  e 
zumbidos à direita. À otoscopia,  verifica-se uma perfura-
ção  posterossuperior,  marginal,  com secreção  purulenta 
de odor fétido. Qual a principal hipótese diagnóstica e a 
provável complicação envolvida?

(A) OMC simples com agudização – otomastoidite

(B) Colesteatoma congênito – labirintite  infecciosa

(C) OMC colesteatomatosa – fístula de canal semicircular 
lateral

(D) OMC colesteatomatosa – abscesso  cerebral

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono ( SA-
HOS) é uma patologia de grande impacto na qualidade de 
vida dos pacientes. Dentre as comorbidades a seguir, qual 
NÃO tem relação com essa doença?

(A) Alterações no metabolismo da glicose.

(B) Hipertensão arterial.

(C) DPOC.

(D) Dislipidemia.

medico-otorrinolaringologista
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança de cinco anos, com quadro de febre baixa e odi-
nofagia há cerca de quatro dias, foi conduzida ao pronto-
socorro e o pediatra prescreveu-lhe amoxicilina. No dia se-
guinte, evoluiu com rush cutâneo, mantendo febre baixa, 
obstrução nasal e odinofagia. Procurou um otorrino que, 
na oroscopia, observou amígdalas grau III/IV com hipere-
mia e exudato amarelado.  Qual a hipótese diagnóstica e o 
provável agente etiológico?
(A) Angina de Plaut-Vicent e agente fusoespiralar.
(B) Angina  eritemato-pultácea  e  agente  estreptococos 

beta-hemolítico do grupo A de Lancefield.
(C) Angina difteroide e agente Streptoccocus pneumoniae.
(D) Angina  eritemato-pultácea  e  agente  vírus  Epstein 

Barr.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 23 anos, com queixa de resfriado forte há cer-
ca de sete dias, evoluiu com dor em arcada dentária supe-
rior, além de peso na face quando abaixa a cabeça. Qual a 
principal hipótese diagnóstica e qual conduta indicada?
(A) Rinossinusite aguda viral  – solicitar Rx de seios da 

face para confirmar o diagnóstico, antes de introduzir 
o tratamento.

(B) Rinossinusite aguda bacteriana – receitar antibiotico-
terapia, pois o diagnóstico é meramente clínico.

(C) Rinossinusite aguda bacteriana – prescrever sintomá-
ticos, além de solicitar Rx de seios da face.

(D) Rinossinusite aguda viral – solicitar TC, antes de inici-
ar o tratamento.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As faringotonsilites são doenças inflamatórias e/ou infeccio-
sas da faringe, que acometem principalmente crianças e 
adolescentes.  Em  relação  às  faringotonsilites,  deve-se 
considerar o seguinte:
(A) os principais agentes etiológicos são os vírus.
(B) as bactérias são os agentes etiológicos mais inciden-

tes na população pediátrica, sendo  o  streptoccocus 
pyogenes o principal deles.

(C) a amigdalectomia tem como principal indicação a pre-
venção da febre reumática.

(D) a grande vantagem da amigdalectomia em pacientes 
com a febre reumática é retirar a necessidade do uso 
da Benzetacil profilática.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na infância, as três principais causas de estridor congênito 
da laringe, em ordem de prevalência, são :

(A) paralisia de prega vocal, laringocele interna e fístula 
laringotraqueal.

(B) laringomalácia,  paralisia de prega vocal e estenose 
subglótica.

(C) laringocele interna, cisto supraglótico e laringomalá-
cia.

(D) laringomalácia, estenose subglótica e cisto laríngeo.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à anatomia e à fisiologia da laringe, conclui-se que
(A) o músculo criaritenóideo lateral é inervado pelo nervo 

laríngeo  inferior  ou  recorrente,  sendo  responsável 
pela abdução das pregas vocais.

(B) o músculo cricotireóideo, ao se contrair, traciona a ti-
reoide para cima,  o  que provoca um encurtamento 
das pregas vocais.

(C) os músculos interaritenóideo e cricoaritenóideos late-
rais estão envolvidos na adução das pregas vocais, e 
na abdução estão os cricoaritenóideos posteriores.

(D) os músculos intrínsecos da laringe têm toda a inerva-
ção motora fornecida pelo nervo laríngeo inferior ou 
recorrente,  à  exceção  do  músculo  interaritenóideo, 
cuja motricidade é garantida pelo laríngeo superior.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento cirúrgico da síndrome de apneia hipopneia 
obstrutiva do sono, uma das cirurgias mais indicadas é a 
uvulopalatofaringoplastia (UPFP). Friedman e colaborado-
res publicaram um sistema de estadiamento , no qual são 
avaliados alguns parâmetros com o objetivo de prognósti-
co quanto ao resultado cirúrgico dessa técnica. Sendo as-
sim, os parâmentros do sistema de estadiamento de Fried-
man são:
(A) IMC (Indice de massa corporal), circunferência cervi-

cal, tonsila palatina.
(B) classificação de Mallampati, IMC, sexo.
(C) idade, sexo, tonsila palatina.
(D) tonsila palatina, IMC, classificação de Mallampati.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo como parâmetro a medicina baseada em evidências, 
a cirurgia que NÃO interfere na redução do índice de ap-
neia hipopneia (IAH) é
(A) a uvulopalatofaringoplastia.
(B) a septoplastia.
(C) o avanço maxilomandibular.
(D) a adenoamigdalectomia.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista que a epistaxe é uma das principais urgên-
cias em otorrinolaringologia, em relação ao sistema arterial 
que irriga a cavidade nasal, conclui-se que

(A) a cavidade nasal é irrigada por meio do sistema caro-
tídeo, sendo as artérias etmoidais anteriores e poste-
riores ramos derivados da artéria carótida externa.

(B) a artéria nasal lateral posterior e a artéria septal são 
ramos da artéria maxilar, que são derivados da artéria 
carótida externa.

(C) a artéria nasal lateral posterior é ramo da artéria oftál-
mica que é derivada da artéria carótida interna.

(D) a artéria septal, ramo da artéria etmoidal posterior, é 
derivada da artéria carótida externa.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de três anos, com história de infecção de vias aé-
reas superiores (IVAS) arrastada, evoluiu, nos dois últimos 
dias, com edema na pálpebra D e, nas últimas 24 horas, 
também com febre e queda do estado geral. Qual a hipó-
tese diagnóstica e a respectiva conduta?

(A) Rinossinusite aguda bacteriana com complicação or-
bitária – antibioticoterapia e TC de seios da face.

(B) Rinossinusite aguda viral com meningite – corticoste-
roides e internação para observação.

(C) Rinossinusite aguda bacteriana com meningite – anti-
bioticoterapia  e internação para observação.

(D) Rinossinusite aguda bacteriana com complicação or-
bitária – Rx de seios da face e antibioticoterapia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 18 anos, do sexo masculino, com quadro de 
obstrução nasal progressiva associado com epistaxes re-
correntes há seis meses. Em um dos episódios do sangra-
mento foi necessário tamponamento anteroposterior e re-
posição volêmica. Considerando-se estes dados, a primei-
ra hipótese diagnóstica para o caso é:

(A) hemangioma de cavidade nasal.

(B) glomus jugulotimpânico.

(C) nasoangiofibroma juvenil.

(D) estesioneuroblastoma.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere a traumatismo do osso temporal, obser-
va-se o seguinte:

(A) as fraturas longitudinais cursam na maioria das vezes 
com paralisia facial e disacusias condutivas.

(B) a disacusia neurossensorial geralmente está presente 
quando a fratura atinge a cápsula ótica, o que ocorre 
mais frequentemente nas fraturas transversais.

(C) as  fraturas  transversais  são  de  sete   a  dez  vezes 
mais frequentes que as longitudinais.

(D) as fraturas longitudinais frequentemente resultam de 
impactos que envolvem o occipital.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente jovem, com antecedente de paralisia facial perifé-
rica  associada  a  episódios  de  edema labial.  Ao  exame 
otorrinolaringológico, constata-se a presença de língua pli-
cata. Estas alterações sugerem a seguinte síndrome:

(A) síndrome de Lermoyez.

(B) síndrome de Avellis.

(C) sindrome de Melkersson.

(D) síndrome de Schimidt.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com história de disfonia procura o otorrinolaringo-
logista e, no exame ORL, foram observadas atrofia de lín-
gua à direita e assimetria de palato do mesmo lado. Ao 
exame de videolaringoscopia,  foi  observada paralisia  de 
prega  vocal,  também  à  direita.  Deve-se  pensar,  nesse 
caso, em uma lesão de tronco que esteja acometendo os 
seguintes pares de nervos cranianos:

(A) X, XI e XII

(B) IX, X e XI

(C) IX, X e XII

(D) V, X e XII

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 25 anos, após acidente automobilístico sofreu 
trauma cranioencefálico (TCE) grave e ficou intubado por 
nove dias. Após extubação, evoluiu com disfonia e foi ori-
entado pelo neurologista a procurar  um otorrino.  Ao ser 
submetido à videolaringoscopia foi observada diminuição 
de mobilidade de prega vocal unilateral. Quais são as pro-
váveis hipóteses diagnósticas e o exame necessário para 
sua confirmação?

(A) Paralisia de prega vocal e fixação cricoaritenóidea – 
solicitar eletroneuromiografia.

(B) Paralisia de prega vocal e fixação cricoaritenóidea – 
solicitar tomografia computatorizada cervical.

(C) Paralisia  de prega vocal  e  estenose supraglótica  – 
solicitar ressonância (RM) de crânio.

(D) Fixação  cricoaritenóidea  e  estenose  supraglótica  – 
solicitar RM de crânio.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando-se em conta os sinais e sintomas da labirintopa-
tia periférica, aquele que NÃO pode ser considerado como 
um comprometimento do labirinto é:

(A) presença de vertigens rotatórias com melhora na fixa-
ção do olhar.

(B) presença de nistagmos espontâneos horizontais.

(C) sintomas de excitação vagal: náuseas, vômitos, sudo-
rese, palidez.

(D) sensação ebriosa com nistagmos espontâneos,  ora 
verticais ora oblíquos ( múltiplos).
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à anatomia cirúrgica da parede lateral da cavidade 
nasal, deve-se considerar o seguinte:

(A) o seio lateral é um espaço tridimensional localizado 
acima e posteriormente à bula etmoidal que se abre 
no meato médio, e pode formar um espaço contínuo 
com o recesso frontal.

(B) o seio etmoidal posterior tem íntima relação com a ar-
téria carótida interna, o nervo óptico, o nervo maxilar 
e o nervo vidiano.

(C) a célula de Onodi corresponde à célula do etmoidal 
posterior que se estende inferior e medialmente ao 
seio esfenoidal, mantendo intima relação com o nervo 
óptico.

(D) a artéria etmoidal anterior atravessa o teto etmoidal e 
localiza-se anteriormente ao recesso do seio frontal.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As patologias da laringe cursam frequentemente com dis-
fonias. Estas disfonias são classificadas em: disfonias fun-
cionais,  disfonias  orgânico-funcionais  e  disfonias  orgâni-
cas. São, respectivamente, exemplos destes três tipos de 
disfonia:

(A) nódulos vocais, ponte de mucosa e papiloma larín-
geo.

(B) cisto vocal, membrana laríngea e sulco vocal.

(C) nódulos vocais, vasculodisgenesias e laringomalácia.

(D) sulco vocal, nódulos vocais e paralisia de prega vo-
cal.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer de laringe é uma patologia que, se diagnosticada 
precocemente, apresenta altos índices de cura. No câncer 
de laringe,

(A) os tumores supraglóticos têm sintomatologia normal-
mente inespecífica, com diagnóstico mais tardio, e a 
presença  de  metástases  cervicais  ocorre  em 25  a 
50% dos casos devido à irrigação linfática.

(B) os tumores subglóticos são os mais raros, represen-
tando de 5 a10% dos tumores laríngeos.

(C) os  tumores  glóticos  têm  como  queixa  principal  a 
rouquidão,  e a presença de metástases cervicais 
ocorre  em torno de 20 a  30% dos casos no mo-
mento do diagnóstico.

(D) os tumores supraglóticos apresentam sintomas mais 
tardios quando comparados aos tumores glóticos, e 
têm uma incidência de 10 a 15% de todos os tumores 
laríngeos.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 62 anos, com história de 
abaulamento bilateral em glândulas parótidas. Apresentou, 
na ultrassonografia, nodulações e, na cintilografia, hiper-
captação  nodular  ou  “nódulo  quente”  nessas  glândulas. 
Qual é a hipótese diagnóstica para o caso?

(A) Adenoma pleomórfico

(B) Tumor de Wartin

(C) Cilindroma

(D) Tumor mucoepidermoide

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recém-nascido de 45 dias de vida apresenta história de 
estridor  laríngeo,  que  se  iniciou  com duas  semanas de 
nascimento, que se intensificam aos esforços, associado a 
engasgos durante as mamadas. Apresenta ainda retração 
de fúrcula e costal. A mãe refere parto normal sem inter-
corrências perinatais. Qual a principal hipótese diagnóstica 
e a respectiva conduta?

(A) Paralisia de prega vocal – conduta  expectante.

(B) Paralisia de prega vocal – videonasofibroscopia para 
confirmação diagnóstica.

(C) Laringomalácia – conduta  expectante.

(D) Laringomalácia  –  videonasofibroscopia  para  confir-
mação diagnóstica.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, na 
infância, tem como principal causa

(A) a macroglossia.

(B) a má-formação craniofacial.

(C) a hipertrofia adenoamigdaliana.

(D) a rinopatia alérgica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sequência de Pierre Robin apresenta as seguintes ca-
racterísticas:

(A) fenda palatina, micrognatia e glossoptose.

(B) micrognatia, macroglossia e lábio leporino.

(C) micrognatia, atresia de maxila e fenda palatina.

(D) lábio leporino, macroglossia e hiplosia de terço médio 
da face.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tocante à estomatologia, são, respectivamente,   exem-
plos de lesões brancas, vesicobolhosas e aftoides:

(A) doença de Behçet, líquen plano e herpes labial.

(B) leucoplasia, eritema multiforme e doença de Behçet.

(C) candidose, estomatite aftoide recorrente e gengivoes-
tomatite herpética.

(D) líquen plano, doença de Behçet e estomatite aftoide 
recorrente.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome do respirador bucal é um conjunto de sinais e 
sintomas apresentados por  pacientes que respiram pela 
boca, e que vão exigir, na maioria das vezes, uma atuação 
multidisciplinar. Assim,

(A) a criança, para desenvolver essa síndrome, necessita 
obrigatoriamente  de  apresentar  um  fator  obstrutivo 
nasal, como hipertrofia de adenoides, desvios de sep-
to, hipertrofias de conchas nasais, entre outros.

(B) as crianças respiradoras bucais, na maioria dos ca-
sos, apresentam apneia obstrutiva do sono e sobre-
peso.

(C) a  intervenção  cirúrgica  (adenoamigdalectomia),  em 
pacientes com essa síndrome, deve ocorrer após os 
7-8 anos de idade, período em que se dá o pico de 
crescimento do tecido linfoide.

(D) o diagnóstico deve ser precoce, já que este quadro 
clínico está associado, entre outros fatores, a altera-
ções comportamentais e déficits de atenção e apren-
dizado.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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