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Médico/ Otorrinolaringologia
01. Considerando as afirmações relativas ao angiofibroma
nasofarIngico:
1.

Ocorre exclusivamente no sexo masculino.,

Il. É tumor histologicamente maligno e, freqüentemâte,
causa epistaxe.
Pode ser causa de epistaxe e rinolalia fechada.
Está(ão) correta(s)

03. Considerando as afirmações relativas à traqueostomia,
assin le verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.
) stá indicada em casos de obstrução das-.,.via,s aéreas
superiores como estenose, fraturas e corpo estranho
I rIngicos.
)' 'Diminui o espaço morto e deve ser realizada nó 1° anel
traqueal, para~stenose pós-cirúrgica.
) São complicações: enfisema subcutâneo, descanulação
e hemorragias.

apenas I.

A seqüência correta é

apenas II.
apenas III.

V - F - F.

apenas 11 e III.

F - V - F.

apenas I e 11r,

F-

F - V.

V - V - F.
t* V - F - V.

04. A laringomalácia
causa estridor expiratório.
causada
causada pela deficiência nutricional do lactente.
é causa de choro fraco e rouco.
é tratada com epiglotopexia, na maioria dos casos.
esaparece com o crescimento do lactente, na maioria
dos casos.

02. Considerando as afirmações relativas à disfagia:
ode ser causada por corpo estranho, queimaduras
cáusticas e estenose esofágica.
IP Pode ser causada por luxação da coluna cervical, anemia
ferropriva (Síndrome de Plummer-Vinsdh) e divertículo
esofágico.
III. Pode ser causada por bócio mergulhante, epiglotite aguda
e trauma laringico com fratura.
Está(ão) correta(s)

05. 0 desvio de septo nasal
a) Miava ser corrigido cirurgicamente em todos os casos,
independente de sintomatologia.

apenas I.

b)aeausa obstrução nasal que, geralmente, inicia na
adolescência.

apenas I e II.

c) ' *base sempre está associado à presença de pólipo nasal

•

apenas II e III.

d)trião deve ser corrigido cirurgicamente, antes dos 18 anos
de idade, em hipótese alguma.

II e III.

ieve ter correção cirúrgica realizada em conjunto com a
gbturbinectomia
parcial, inferior, do lado oposto ao desvio.

e) apenas
chamada:
cod barras:
local:
inclusão:
n controle:

FOLHETO COLETANEA 68 E08993
BC
8/10/2008
00036778
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06. O neurinoma do nervo acústico

09. Considerando as afirmações sobre o colesteatoma:

?aramente causa alterações na audiometria de tronco
cerebral.

I Na forma congênita, costuma apresentar-se atrás de
membrana timpânica íntegra.

pode apresentar-se com qualquer tipo de audiometria.

4.1a forma adquirida primária, costuma formar-se a partir
de perfuração marginal da pars tensa que segue uma otite
média necrosante.

usa crises de vertigem, na maioria dos casos.
rámente apresenta recrutamento.
e)

Na forma adquirida secundária, costuma formar-se a partir
da invaginação da pars flácida, em direção à orelha média.

usa surdez bilateral progressiva, na maioria dos casos.

Está(ão) correta(s)
apenas I e
apenas II e III.
apenas III.

07. A otosclerose

Oapenas I.
(1) I, II e III. 4Z"

causa perda auditiva de transmissão, na maioria dos
casos.
cAlis.a surdez unilateral progressiva na maioria dos casos.
Muito raramente tem caráter familiar,
rakémente é melhorada com o uso de prótese auditiva.
e)exfode ser tratada com fiuoreto de cálcio combinado com
vitamina D, como uma forma de reduzir a progressão da
lesão da orelha interna.

08. Considerando as afirmações relativas ao implante coclear:
I. (-15s melhores resultados são obtidos com os implantes de
tecnologia multicanal em adultos com surdez pós-lingual.
Na criança (menor de 4 anos de Idade) que apresenta
surdez congênita profunda, a indicação do implante ainda
não está bem definida, uma vez que os resultados
preliminares de pesquisas recentes mostram-se pouco
animadores.
v
IIVOs casos de surdez infantil, causados por meningite,
podem criar dificuldades para a realização do implante,
pela ossificação da cóclea, o que ocorre freqüentemente.
Está(ão) correta(s)

10. Considerando as afirmações relativas à otite média aguda
necrosante, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
delas.
(

Costuma instalar-se no decurso de sarampo ou
escarlatina.

(

) O germe causal mais freqüente é o estreptococo betahemolítico.

( ) Costuma deixar como seqüela ampla perfuração
timpânica.
A seqüência correta é
V - F - F.

apenas I.

V - V - F.

apenas Il..

F - V • F.

apenas I e III.

F-F-V

apenas III.

V - V - V.

1, 11 e III.
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11. Considerando as afirmações sobre surdez auto-imune:

14. Considerando as afirmações sobre tromboflebite do seio

I. Deve ser lembrada sempre que ocorrer perda auditiva
bilateral, assimétrica, rapidamente progressiva.

cavernoso, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
delas.
(

Il. Pode ocorrer sob a forma de surdez súbita.
III. Pode ocorrer como parte de um quadro sistêmico, como
na Sindrome de Coogan.

) Apresenta exoftalmia, equimose conjuntival e edema das
pálpebras, como outras complicações orbitárias das
sinusites•

( »Apresenta paralisia dos nervos oculomoibreà e perda
da visão por lesão do nervo óptico.
_
( j45 tratamento com antibióticos e anticoagulantes é o mais
indicado.

Está(ão) correta(s)
apenas 1.
apenas I e II.

A seqüência correta é
F - V - F.

apenas II.
dj apenas III.

V - F - F.

I, 11 e III.

F- V - V.

v v v.
12. Considerando as afirmações relativas à_21@lbiara
i
sia,
assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.
(

(

e) F - F - V.

A de tipo neural apresenta comprometimento
proporcional dos limiares tonais e do índice de
reconhecimento da fala.
) ',
A do tipo sensorial apresenta perda tonal abrupta para
as freqüências acima de 2000 Hz.

( ) A do tipo de estria apresenta um índice de
reconhecimento de
fala muito ruim e desproporcional à
queda dos limiares tonais.
A seqüência correta é
V - F - F.
F - V - F.
V - V - F.
F - F - V.
V - V - V.

13. Considerando as afirmações:
g
sídulos de pregas vocais são causados pelo mau uso
ou abuso da voz e, na maioria das vezes, são bilaterais.
C
6s pólipos das pregas vocais são decorrentes de laringites
e, na maioria dos casos, são unilaterais.
Fonoterapia é curativa, de forma exclusiva, na maioria
dos casos de nódulos e pólipos.
Está(ao) correta(s)
apenas i.
apenas III,

15. Considerando as afirmações:
I. A discinesia ciliar da mucosa nasossinusal acompanha,
em cerca de
50% dos casos, a Síndrome de Kartagener.
li7:7
A doença fibrocística do pancreas é acompanhada de
rinossinusite crônica de
difícil tratamento.
III. O teste de suor confirma o diagnóstico da Síndrome de
Kartagener.
Está(ão) correta(s)

fej

apenas I e II.
apenas II e
apenas I.

da,apenas
e) apenas III.

apenas II e

gy)5 apenas 1 e II.

Ea)

1, II e
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16. Considerando as afirmações relativas a testes com
diapasão, em hipoacusia de transmissão da orelha direita e
normalidade da orelha esquerda:

18. Considerando as afirmações:
I.

I. O teste de Rinne é negativo na orelha direita e positivo,
na esquerda. O teste de Weber lateraliza para a orelha
direita.

11.)(Nistagmo espontâneo, tipo periférico, horizonto-rotatório,
desacompanhado de vertigem e alterações neurovegetativas, mas acompanhado de desequilíbrio, pode
indicar lesão dá sistema nervoso central.

II. &O teste de Rinne é positivo à esquerda e também à direita.
O teste de Weber lateraliza para a esquerda.
IIItO teste de Rinne é negativo à direita e positivo à esquerda.
O teste de Weber lateraliza para a esquerda.

Nistagmo espontâneo, tipo periférico, é horizonto-rotatório,
não muda de sentido com mudança da direção do olhar.

III. Nistagmo espontâneo, tipo periférico, diminui de
intensidade com o fechamento dos olhos.
Está(ão) correta(s)

Está(ão) correta(s)
a) apenas III.
apenas I.

(i1)) apenas I. °
b) apenas I e II.

g apenas I e 111.•E.

i

apenas Il.

apenas II e III.

apenas I e

apenas III.'

apenas II e III.

19. Considerando as afirmações relativas ao neurinoma do
nervo acústico, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada
uma delas.
(

) Forma-se a partir do nervo vestibular inferior, em geral.

( ) Vertigem é o sintoma mais freqüente.
( ) \1Deve ser suspeitado nos casos de hipoacusia
neurosensorial unilateral progressiva.
A seqüência correta é
V - V • V.
F - F - V:
V - V - F.
F - V - F.

17. Considerando as afirmações relativas às otoemissões
acústicas, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
dei?
geradas pela movimentação ativa das células
ornadas Internas.
(

)Si A maior aplicação clínica de sua pesquisa refere-se à
triagem auditiva neonatal.

( )\)Podem ser obtidas apenas em resposta a clicks.
rek‘ eqüêntia correta é
F - F- V.
V - F - F.

S V - F -

20. Considerando as afirmações referentes às neoplasias
malignas da laringe, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em
cadarma delas.
NNeoplasia de prega vocal ocasiona metástases tardias
e disfonia precoce.
í
)N Neoplasia supraglática ocasiona metástases precoces
e dispnéia tardia.

Q

) Neoplasia do seio piriforme ocasiona disfonia precoce
e disfagia tardia.
A seqüência correta é

F - V - F.

V - V - F.

d) V - V - F.

V - F - F.

F - V - V.

V - F - V.
F - V - F.
F - F - V.
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c
21) Considerando as afirmações relativas às fraturas do
chedo do osso temporal:
I.• Na fratura longitudinal, raramente ocorre vertigem.
Paralisia facial ocorre em cerca de 50% dos casos de
fratura transversa.
A liquorréia é pouco freqüente na fratura longitudinal.
Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
I, II e III.
,g))) apenas II e III.

24. A doença de Ménière caracteriza-se por apresentar
tipicamente:
Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos
sons graves, recrutamento, potencial de somação
aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A.
qualitativamente, alterado.
Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos
sons agbia'qs, recrutamento, potencial de somação
aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A.
qualitativamente, normal.
Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos
sons graves, sem re'br.Oamento, potencial de somação
aumentado na elatrococleografia e B.E.R.A.
qualitativamente, alterado.

e) apenas III.

Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos
sons graves, recrutamento, potencial de somação
aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A.
qualitativamente, no)(nal.

22. Considerando as afirmações relativas às fendas gráficas,

Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos
sons graves, recrutamento, potencial de somação normal
na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, normal.

assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.
(

) VA fenda em ampulheta está, freqüentemente, associada
a nódulos vocais.
) 'A fenda triangular médio-posterior é característica da
disfonia do mal de Parkison.

25. Considerando as afirmações:

) A fenda fusiforme ântero-posterior está, freqüentemente,
associada à formação de pólipos das pregas vocais.

I. CA/Síndrome de Treacher-Collins caracteriza-se por
microtia, atresia meatal aural, hipoplasia malar e
mandibular.

A seqüência correta é
V - F - F.

IR:A-Síndrome de Waardenburg caracteriza-se por íris
heterocromática, mecha branca nos cabelos e perda
auditiva em porintagem variável dos casos.

F - V - F.
F - V - V.
V-V-V

III. A Síndrome dejábir caracteriza-se por bócio congênito
e hipoacusia nets-esensorial profunda.
Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
apenas I e II.

23. Considerando as afirmações:
I.

Crianças com laringomalácia têm sua dispnéia diminuida
quando colocadas em decúbito ventral.

apenas III.

lu I, II e

epiglotite aguda é causada, na maioria das vezes, pelo
Hemophilus int7uenzae.
111Y1Sã0 sintomas e sinais de obstrução laringica dispnéia
inspiratória, estridor, tiragem e disfonia.

26. A Síndrome de Pierre Robin é constituída por
Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e hipoacusia de
condução congênita.

Está(ão) correta(s)
a) apenas I e II.
e' I, II e III.
apenas III.
apenas Il.
apenas 1 e III.

Micrognatia, glossoptose e fenda palatina.
Micrognatia e glossoptose.
Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e hipoacusia de
percepção.
Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e malformação
da orelha externa.
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27. Considerando as afirmativas:

30.

Considerando as afirmações relativas à inserção
de tubo
de
ventilação
de orelha média, assinale verdadeira (V) ou
falsa (F) em cada
uma delas.

I. tO-seio maxilar tem seu
ostium no meato médio.
II.`15;eio esfenoidal tem seu asilam
ilJt-Erseio frontal tem seu ostium

no meato superior.

no meato médio.

(

Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.

apenas III.
ft

LÁ inserção está indicada em
casos de otite média aguda
recorrente (acima de três episódios em seis meses ou
,quatro episódios em doze meses).

( ) A inserção está indicada sempre que for feita
paracentese da membrana timpânica, nos casos de otite
média aguda.

apenas I e III.

iro

( ) A inserção está indicada na otite média crônica, com
efusão, presente por mais de trés meses.

A seqüência correta é
V - V - F.

II e III.

V - V - V.
V - F - F.

28. Considerando as afirmativas referentes ao abcesso paritonsilar (periamigdaliano), assinale verdadeira (V) ou falsa
(F) em cada uma delas.

F - V - F.'
e) F • F - V.

( ) )1
0 tratamento é feito, exclusivamente, através de
antibióticos.
(

),
--A ocorrência de bactérias anaeróbicas é mais freqüente
do que nas tonsilites agudas, sem abcesso.

(

) A amigdalectomia é sempre indi a.
A seqüência correta é

eË . v v.
b) V - F - F.

o

c) V - F - V.
F - V - F.
e) V - V. V.

31. Considerando as afirmações relativas à atresla aural

congénita unilateral, pode-se afirmar:

29. Considerando as afirmações relativas ao tratamento
cirúrgico da liquorréia por fratura do osso temporal:
1.

Está indicado o tratamento cirúrgico quando ocorrer
meningite recorrente.
Está Indicado o tratamento cirúrgico quando ocorrer
pneumoencéfalo persistente.

I. Em 90% dos casos, causa hipoacusia de condução,
exclusivamente.

:NO uso de prótese auditiva por via óssea está sempre
indicado.

111.11
43 tratamento cirúrgico nem sempre está indicado.
Está(ao) correta(s)
apenas I.

Está indicado o tratamento cirúrgico após falência do
tratamento conservador que incluiu drenagem lombar.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
(Ll
yd I, II e III.

apenas I e 11.
apenas II
apenas
apenas I e

c) apenas I e III.
d) apenas II.
e) apenas III.
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32. Considerando as afirmações:

35. A perilinfa

Colesteatoma congénito pode ocorrer na orelha média,
no ápice petroso do temporal e no ângulo ponto cerebelar.

é formada na estria vascular.
tem alta concentração de potáásio.

Colesteatoma adquirido primário é conseqüência de bolsa
de retração da membrana timpânica.

é reabsorvida no saco endolinfático. C—

Colesteatoma adquirido secundário é conseqüência de
descarnação epitelial da margem de uma perfuração da
membrana timpânica.

tem baixa concentração de s&lio.
é formada a partir do liquor cefalorraquidianoK

Está(ão) correta(s)
I, II e III.
apenas I.
apenas I e II.
apenas II.
apenas III.

36. A curvatura de Passavant é formada
33. São músculos abdutores das pregas vocais:

pelas fibras do músculo tensor do palato.

1

,
Músculos cricoaritenoldeos 'laterais.

pelas fibras interdigitantes do músculo constritor superior
da faringe.

Músculos cricotireordeos.

pelq4,pilares posteriores.

Músculos cricotireoídeos e cricoaritenolde4 laterais.
#
0
Músculos cricoaritenoideos posteriores.

d)

pelo palato mote e músculo constritor superior da faringe.
pelos pilares posteriores, palato mole e músculo constritor
superior da faringe.

e) Músculos tiroaritenoideos.

34. Considerando as afirmações referentes à otite externa
maligna, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
delas.
( ) Ocorrência predominante em diabéticos insulinadependentes e imunodeprimidos.
c/
( ) A etiologia mais freqüente é o pseudomonas aeruginosa.

37. A pirâmide nasal e o septo nasal são constituídos por
ossos
próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem
fy lateral
inferior, vOmer, cartilagem quadrangular e lâmina
perpendicular do etmóide,

( ) Clindamicina é a droga de eleição no tratamento.
A seqüência correta é

ossos próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem
lateral inferior, cartilagem quadrangular e lâmina
perpendicular do etmóide,

a) F - F - V.

ffib) V - F - V.
F - V - F.

el) V - F - F.
V - V - F.

ossos próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem
lateral inferior, vtimer e cartilagem quadrangular.
d) ossos próprios, cartilagem lateral
superior, vOmer,
cartilagem quadrangular e lâmina perpendicular do
etmóide.
cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior,
vomer,, cartilagem quadrangular
e lâmina perpendicular
do etmóide.
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38. Considerando as afirmações referentes à.e.thlagia_das,
epistaxes, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
delas.,
) tDistúrbios locais como traumatismo, infecção, corpo
testranho, procedimentos cirúrgicos nasais.
) Neoplasias malignas, angiofibroma juvenil.
) Distúrbios hematológicos: leucemia, hemofilia,
hipovitaminose K, uso de aspirina e warfarina.
A seqüência correta é
rã V - V - V.
V - V - F.
V - F - V.
F - V - F.
F - F - V.

39. As conexões nervosas centrais do aparelho vestibular
são:

Núcleos vestibulares, núcleo do nervo gago, feixe
vestíbulo-espinal, feixe vestibulo-talâmico, trato cerebelar.
Núcleos vestibulares, núcleo do nervo •Xgo, feixe
vestíbulo-espinal, trato cerebelar e núcleos oculomotores.
ucleos vestibulares, núcleos oculomotores, núcleo do
nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulotalâmico, trato cerebelar.
Núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, feixe
vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talamico, trato cerebelar.
Núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, núcleo do
nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulotalâmico, trato cerebelar, complexo clivar superior.

40. Considerando as afirmações:
'As células ciliadas externas são em maior número do que
as internas, têm contato permanente com a membrana
tectóda e não enviam Informações para o córtex auditivo.
II. As ulas odiadas Internas são em maior número do que
as dxternas e têm contato permanente com a membrana
tectória.

iii. Ag células ciliadas internas e externas são menores na
base do que no ápice da cóclea.
Está(ão) correta(s)
(9 apenas I.
apenas II.
apenas I e III.
apenas I e II.
apenas II e III.
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