PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
26 de maio de 2019

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária 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, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A anastomose do sistema carotídeo interno e externo se
faz na região anterior do septo nasal, ou área de Little, e
é chamada de plexo:

QUESTÃO 14
A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um dos
distúrbios do sono mais amplamente investigados, em
virtude da grande relevância clínica, por sua prevalência
não desprezível e associação com grave morbidade. Sobre
a SAOS, assinale V para verdadeiro e F para falso:

A) Kiesselbach;
B) Corióide;
C) Cervical;
D) Braquial.

( ) Os sintomas dos pacientes apneicos podem ser
agrupados em noturnos, mais específicos para SAOS,
e diurnos, os quais podem estar presentes em
diversos distúrbios do sono, independentemente da
causa;
( ) Os sintomas respiratórios obstrutivos da SAOS que
incluem ronco, pausas respiratórias testemunhadas,
episódios de sufocação e engasgos são as principais
causas que levam o paciente a buscar um tratamento
especializado;
( ) Pirose e regurgitação são sintomas raros na SAOS;
( ) A história familiar positiva não aumenta o risco para
SAOS.

QUESTÃO 12
A Rinossinusite Aguda (RSA) é infecciosa por natureza,
enquanto a crônica é considerada multifatorial. Sobre a
RSA, analise as afirmativas abaixo:
I.

Deve-se suspeitar de uma infecção bacteriana quando
os sintomas de obstrução nasal e rinorreia purulenta
persistem por mais de 10 dias ou apresentam piora
significativa após o quinto dia de evolução;
II. Não se deve solicitar exame radiológico quando o
diagnóstico clínico de RSA foi estabelecido, salvo na
suspeita de complicações ou quando há suspeita de
outro diagnóstico associado;
III. Os agentes etiológicos mais frequentes na grande
maioria dos estudos, correspondendo a 70% das
infecções, são o Staphylococcus aureus e
Streptococcus beta-hemolítico.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, V;
B) F, V, V, F;
C) V, V, F, F;
D) F, V, F, V.
QUESTÃO 15
Criança, sexo masculino, 8 anos de idade, com história de
roncos e respiração oral diurna e noturna desde os 2 anos,
teve diagnóstico de hipertrofia adenoamidaliana realizado
por seu otorrinolaringologista e foi submetido à
adenoamidalectomia há cerca de sete meses. A mãe relata
melhora dos roncos, porém a criança persiste com
respiração oral. Neste caso a conduta mais adequada é:

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 13
Epistaxe é definida como qualquer sangramento
proveniente da mucosa nasal, ou seja, é uma alteração da
hemostasia nasal. Acerca deste tema, assinale a opção
correta.

A) Solicitar nasofibroscopia para ver se houve recidiva da
hipertrofia de tonsila faríngea;
B) Solicitar avaliação de ortodontista e fonoaudiólogo, pois
possivelmente a respiração oral é consequência de
alterações miofuncionais e ortodônticas;
C) Verificar se persiste algum fator obstrutivo e solicitar
avaliação fonoaudiológica e ortodôntica;
D) Conduta expectante, pois o paciente vai adaptando-se
à nova condição respiratória e passa a apresentar
respiração nasal espontaneamente.

A) O sistema da artéria carótida interna é o maior
responsável pelo fluxo sanguíneo no nariz, pelos ramos
maxilar e facial;
B) Entre 90 e 95% dos sangramentos são classificados
como posteriores, principalmente da área de Little;
C) As epistaxes anteriores são mais raras, costumam ter
prognóstico
mais
grave
e
acometem
mais
frequentemente os idosos;
D) O trauma digital, isto é, o hábito de colocar o dedo no
nariz, é o maior responsável pelos sangramentos
nasais, principalmente em crianças.
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QUESTÃO 16
Em relação às alterações estruturais mínimas (AEM),
analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 18
Os tumores iniciais da laringe compreendem uma
variedade de neoplasias benignas e malignas que
acometem a região glótica. Sobre este grupo de patologias
assinale a opção correta:

I.

As AEM são variações anatômicas da laringe que não
alteram as suas funções básicas e que
necessariamente tem repercussão na função
fonatória;
II. A proporção glótica feminina está associada à fenda
triangular posterior, que predispõe as mulheres à
formação do nódulo vocal, o que não ocorre no padrão
masculino;
III. As alterações estruturais mínimas de cobertura
modificam a matriz extracelular e levam à perda de
tecido ou a restrições na liberdade de movimentos da
onda mucosa e, por isso, podem comprometer a
qualidade da fonação;
IV. O tratamento cirúrgico quase sempre é indicado tanto
para a remoção das lesões secundárias quanto para a
exérese do sulco bolsa.

A) Na grande maioria dos casos, trata-se de pacientes do
sexo masculino, na 5a ou 6a décadas de vida,
tabagistas, com queixa de rouquidão de caráter
insidioso e progressivo;
B) Os tumores glóticos levam frequentemente a queixa de
disfonia, sendo a dispneia e a disfagia sintomas
associados e tardios, variado sua intensidade de acordo
com o grau de acometimento supraglótico ou
subglótico, respectivamente;
C) Nos tumores subglóticos, a disfagia e a odinofagia são
os sintomas usuais, inicialmente sem alterações vocais;
D) O alcool é considerado o fator etiológico mais
importante no câncer da laringe.
QUESTÃO 19
A otite média aguda (OMA) é uma das doenças mais
frequentes na infância e permanece como um dos
principais motivos de consultas pediátricas. Sobre a OMA
analise as afirmativas abaixo:

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) I, II e IV;
D) II, III e IV.

I.

Para o diagnóstico de OMA ser firmado, o exame físico
deve apresentar evidências claras de processo
inflamatório em orelha média;
II. Nos casos de OMA supurada, a membrana timpânica
pode apresentar perfurações que, com o tratamento
adequado, cicatrizam totalmente, sem sequelas
auditivas em praticamente todos os casos;
III. O tipo de agente etiológico não tem relação
importante com a severidade dos quadros
encontrados;
IV. Se houver falha terapêutica com o esquema antibiótico
inicialmente proposto após 72 horas (febre persistente
ou otalgia severa) e o diagnóstico de OMA ainda se
confirmar,
deve-se
modificar
a
medicação
antimicrobiana.

QUESTÃO 17
O termo laringite refere-se a todo processo inflamatório
que acomete os tecidos da laringe, agride sua mucosa e
acaba originando uma série de sintomas variáveis que
alteram suas funções básicas. Acerca da laringite aguda,
assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) Na laringite aguda, o quadro se inicia com sintomas
típicos de infecção de vias aéreas superiores, com
congestão nasal, febre (mais frequentes nas
crianças), tosse e pigarro;
( ) Em crianças, a laringite aguda costuma ser menos
grave e a disfonia é o sintoma dominante nesta faixa
etária;
( ) A laringoscopia indireta é de grande importância no
diagnóstico da laringite aguda; esta pode ser
realizada com espelhos laríngeos, fibra óptica flexível
ou sistema de lentes rígidas;
( ) Entre os principais tipos de laringite aguda, podem-se
citar: laringotraqueíte aguda ou crupe viral, epiglotite,
laringite
estrudulosa,
laringotraqueobronquite
membranosa e laringite diftérica.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) I, II e IV;
D) II, III e IV.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
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QUESTÃO 20
No exame físico, o emprego de diapasões fornece indícios
seguros de comprometimento neurossensorial da audição.
O teste onde o diapasão é colocado sobre a mastoide do
paciente; o examinador oclui e abre o meato acústico
externo (MAE), alternadamente, com o objetivo de testar
o efeito provocado por essa oclusão é conhecido como:
A) Teste
B) Teste
C) Teste
D) Teste

de
de
de
de

QUESTÃO 23
A fratura do osso temporal (FOT) decorre tipicamente de
mecanismos de trauma de alta energia, como acidentes
automobilísticos, mesmo nos dias atuais e com melhores
aparatos de segurança. A respeito da FOT, assinale a
opção correta:
A) O trauma fechado causa menos de 50% das fraturas do
osso temporal;
B) Frequentemente, a fratura causa extenso defeito ósseo
no tegmen ou antro, resultando em meningocele,
meningoencefalocele e fístula liquórica;
C) A perda auditiva condutiva ocorre após um traumatismo
por impacto do osso temporal, apenas se houver
fratura;
D) A perda auditiva neurossensorial ocorre principalmente
relacionada à fratura transversa, com ruptura da
cápsula ótica e lesão do labarinto ósseo e do labirinto
membranoso, levando a nistagmo, fístula perilinfática
ou trauma acústico.

Weber;
Rinne;
Bing;
Schwabach.

QUESTÃO 21
Uma eletrococleografia com alteração da relação
percentual entre a amplitude do potencial de somação e
do potencial de ação é patognomônica de:
A) Schwannoma vestibular;
B) Doença de Ménière;
C) Labirintopatia metabólica;
D) Cocleopatia imunomediada.

QUESTÃO 24
O sinal de Bell consiste na:

QUESTÃO 22
A audiometria tonal apresentada no quadro abaixo mostra
uma perda de audição:

A) Rotação do globo ocular para cima e para fora ao se
solicitar que feche os olhos;
B) Contração orbicular diminuída pelas mãos do
examinador;
C) Maior facilidade de abrir o olho do lado acometido ao se
solicitar que o paciente permaneça com os olhos
fechados enquanto se tenta abri-los;
D) Diminuição da vibração das pálpebras do lado afetado
quando se solicita que as mantenha fechadas.
QUESTÃO 25
O colesteatoma corresponde ao acúmulo de queratina
esfoliada dentro da orelha média ou de qualquer área do
osso temporal, originada a partir de epitélio escamoso
queratinizado. Sobre esta patologia, analise as afirmativas
abaixo e marque a opção correta.
I.

Os colesteatomas primários desenvolvem-se a partir
de retração da membrana timpânica, geralmente da
porção flácida, sem antecedentes de otite média;
II. A perda auditiva está presente no momento do
diagnóstico em aproximadamente 50% dos pacientes
e é diretamente proporcional ao grau de destruição do
sistema tímpano-ossicular, sendo predominantemente
do tipo neurossensorial;
III. A otorreia é um sintoma frequente no momento do
diagnóstico, geralmente não é profusa e tem como
característica coloração amarelada e odor fétido típico,
podendo conter raias de sangue.

A) Condutiva em frequências baixas;
B) Neurossensorial em frequências baixas;
C) Condutiva em sons agudos;
D) Neurossensorial em sons agudos.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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QUESTÃO 26
A atresia coanal congênita é uma anormalidade rara, caracterizada por obstrução, uni ou bilateral, da abertura posterior
da cavidade nasal. Em relação a este tema, assinale a opção correta:
A) A atresia de coanas ocorre, teoricamente, por um erro na embriogênese entre a 15ª e a 23ªsemanas de idade
gestacional;
B) A atresia coanal unilateral se apresenta, no recém-nascido, como um quadro de emergência, causando
comprometimento agudo das vias aéreas, já que os recém-nascidos são respiradores nasais obrigatórios;
C) A endoscopia nasal é considerada padrão-ouro no diagnóstico, pois avalia o grau de obstrução, localiza exatamente o
seu sítio, define a constituição da placa atrésica e avalia a presença de outras malformações craniofaciais;
D) Existem vários acessos e técnicas descritos para correção dessa malformação, os acessos mais empregados são o
transpalatal e o transnasal endoscópico.
QUESTÃO 27
Sobre a sialadenite supurativa aguda, analise as afirmativas abaixo:
I. Costuma haver edema doloroso agudo das glândulas salivares, com febre;
II. Pode ocorrer em pacientes no período pós-operatório e em pacientes idosos com condições médicas crônicas;
III. Os fatores de risco incluem desidratação, trauma, imunossupressão e fraqueza;
IV. A pele que está sobre a parótida pode ser quente, sensível e edematosa.
Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I, II e IV;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 28
O diagnóstico da otosclerose é feito levando-se em consideração aspectos clínicos, audiológicos e de exames de imagem.
Acerca deste tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Clinicamente, a otosclerose se manifesta como uma perda auditiva de evolução lenta e gradual;
( ) A maioria dos pacientes inicia essa perda por volta dos 20 anos de idade, a qual geralmente evolui até́ os 30 ou 40
anos, quando ela se torna mais perceptível;
( ) Na impedanciometria, a pesquisa do reflexo estapédico é de fundamental importância, pois, mesmo em estágios iniciais
da otosclerose, esse reflexo vai estar presente, representando, assim, uma ótima ferramenta para a diferenciação
entre a otosclerose e a síndrome da deiscência do canal semicircular superior.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F;
B) F, V, F;
C) F, F, V;
D) V, F, V.
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QUESTÃO 29
O Corpo Estranho (CE) tem maior prevalência na orelha externa, mas pode acometer também a média e, mais raramente,
a interna. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:
I. O CE de orelha é mais prevalente na infância;
II. Na maioria das vezes, o CE de orelha é assintomático ou pouco sintomático;
III. Zumbido intenso, tontura ou vertigem e teste de Weber sugestivo alertam para a ocorrência de perda auditiva
neurossensorial, necessitando de avaliação emergencial por audiometria;
IV. No caso de baterias elétricas, deve-se fazer a lavagem com soro fisiológico e realizar a remoção o mais breve possível.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e IV;
C) I, II e III;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 30
Acerca da Surdez Súbita (SS), assinale a opção correta:
A) A SS é definida por uma perda neurossensorial de pelo menos 50 dB em duas frequências consecutivas no exame
audiométrico;
B) Geralmente unilateral, a SS pode envolver ambas as orelhas em menos de 2% dos casos, e quando o faz, o acometimento
se dá́ habitualmente de forma sequencial;
C) Uma vez diante de um quadro de SS, mais de 50% dos casos apresentarão uma etiologia definida;
D) O único exame diagnóstico, além da audiometria, universalmente realizado nos casos de SS é a Tomografia
Computadorizada.
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