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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.



4          Cargo: Médico - Otorrinolaringologia

QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .



6          Cargo: Médico - Otorrinolaringologia

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Sobre a Otomicose, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O agente etiológico mais frequente é o 
Aspergillus, podendo ainda ser causada por 
Cândida, Actinomyces, Phycomycetes, Rhizopus 
e Penicillium. 

(B) Prurido intenso é uma das principais queixas. 
Otalgia e plenitude aural também podem fazer 
parte do quadro clínico.

(C) Nas infecções por Aspergillus, os micélios podem 
ser vistos no Conduto Auditivo Externo.

(D) O tratamento inicial é tópico, mas pode ser 
associado a um antifúngico sistêmico.

(E)  A irrigação com água ou soro fisiológico morno, 
seguida de secagem do Conduto Auditivo Externo, 
deve ser feita, para facilitar o tratamento, mesmo 
se existir perfuração na Membrana Timpânica.

QUESTÃO 27
Sobre a PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo 
Ruído), assinale a alternativa correta.

(A) Os sintomas de PAIR são facilmente percebidos, 
dispensando a realização de audiometria 
periodicamente. 

(B) A perda auditiva se inicia nas frequências graves, 
para depois se estender para as frequências 
adjacentes. 

(C) A exposição a ototóxicos (solventes) no ambiente 
de trabalho pode potencializar o dano causado à 
cóclea pelo ruído.  

(D) O uso de protetores auditivos elimina as perdas 
auditivas induzidas pelo ruído. 

(E) Apenas com exposição cotidiana a ruídos acima 
de 90,5dBNA o uso de protetores auriculares se 
faz necessário.

QUESTÃO 28
Paciente com 50 anos de idade, sexo feminino, 
há 3 dias está apresentando tontura rotatória 
desencadeada ao girar a cabeça bruscamente 
para esquerda, que dura 15 segundos e 
cessa espontaneamente. Nega disacusia ou 
zumbido associado. Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Deve-se suspeitar e inicialmente de uma 
síndrome deficitária à esquerda e investigá-
la. 

(B) Se for considerada a hipótese de VPPB, 
pode ser realizada a Manobra de Lempert 
para diagnosticar qual é o canal semicircular 
acometido e, na sequência, fazer a manobra de 
reposicionamento mais adequada.

(C) Ressonância magnética de encéfalo com ênfase 
nos ouvidos internos deve ser o exame inicial 
para fazer o diagnóstico e poder medicar a 
paciente. 

(D)  A manobra de Dix-Hallpike é indicada para 
reposicionamento dos canais horizontais.

(E) A paciente apresenta um quadro clássico 
de VPPB e o diagnóstico é basicamente 
clínico. 

QUESTÃO 29
A presença de otalgia, odinofagia e dor facial, 
decorrentes do processo estiloide alongado 
ou calcificação do ligamento estilo-hioideo, 
define

(A) Síndrome de Ramsay-Hunt.
(B) Tríade de Samter.
(C) Síndrome de Eagle. 
(D)  Síndrome de Melkerson-Rosenthal. 
(E)  Síndrome de Down.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta.

(A) O Meato Acústico Externo apresenta 
estruturalmente dois terços laterais cartilaginosos 
e um terço medial ósseo. 

(B) A pele do Meato Acústico Externo é ligeiramente 
mais espessa na porção óssea, principalmente 
próximo à Membrana Timpânica. 

(C)  O lóbulo do Pavilhão auricular é constituído por 
tecido adiposo, fibroso e uma densa camada 
de cartilagem que define seu formato.

(D)  A orelha Média e as estruturas nela presentes 
amplificam e transmitem o som do meio externo 
até a Cóclea.

(E)  A Membrana Timpânica é formada por três 
camadas, sendo a externa composta por epitélio 
colunar ciliado, a média por tecido fibroso e a 
interna por epitélio escamoso.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Na endolinfa, há alta concentração de K+ e baixa 
concentração de Na+, já na perilinfa o principal 
cátion é o Na+.

(B) As Células Ciliadas Externas apresentam 
estereocílios distribuídos em fileiras em formato 
de W, e são responsáveis pela percepção dos 
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sons e recebem a maioria das fibras aferentes do 
nervo coclear.

(C)  A contração ativa das células ciliadas externas 
produz ondas sonoras. Estas ondas são captadas 
pelo aparelho de otoemissões acústicas. 

(D)  As Células Ciliadas Externas amplificam o som, 
pois contraindo-se ao receber estímulo vibratório, 
amplificam o movimento da Membrana Basilar, 
que por sua vez estimula mais intensamente as 
Células ciliadas Internas. 

(E)  Os estereocílios das células ciliadas internas 
estão dispostos em V.

QUESTÃO 32
Sobre as Curvas Timpanométricas de Jerger, 
assinale a alternativa correta.

(A) O tipo B ocorre quando a complacência máxima 
acontece com pressão negativa e o pico da curva 
é deslocado para esquerda. 

(B) No tipo A, que aparece quando a mobilidade 
da membrana timpânica está normal, o pico da 
curva está deslocado para a direita. 

(C)  O tipo As ou Ar, indica rigidez de Membrana 
timpânica ou da cadeia ossicular.  

(D)  O tipo C aparece quando a cadeia ossicular não 
está íntegra ou a membrana Timpânica é muito 
flácida.

(E)  Quando o pico da curva está deslocado para 
esquerda, temos a curva tipo Ad, a qual está 
associada à pressão negativa na orelha média. 

QUESTÃO 33
Paciente, masculino, 32 anos chega ao 
Pronto-Socorro com queixa de tosse 
produtiva associada à Febre e Cefaleia. 
Referiu ainda que, no início do ano passado, 
teve estes mesmos sintomas, os quais após 
o tratamento não tinham voltado mais. No 
exame físico, foi detectada secreção pós-
nasal purulenta e hipertrofia de conchas 
nasais inferiores. Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A principal hipótese para este quadro é Sinusite 
Crônica.  

(B) A hipertrofia de cornetos nasais dificulta o exame 
da cavidade nasal na rinoscopia. 

(C)  A tomografia de Seios da Face está indicada se 
houver falha no tratamento inicial.

(D)  O paciente deve ser tratado com antibiótico oral, 
podendo ainda prescrever corticoide tópico e 
lavagem com soro fisiológico  .

(E)  O Resfriado comum pode ter sido a causa do 
quadro atual deste paciente. 

QUESTÃO 34
Paciente de 50 anos de idade refere que 
na infância apresentava otorreia à direita 
associada à dor intensa no tragus que 
cessaram na adolescência, porém, tal 
paciente ficou com surdez. Na otoscopia, o 
Conduto Auditivo Externo direito termina em 
fundo cego, compatível com estenose, já a 
otoscopia à esquerda é normal. Em relação 
ao assunto, assinale a alternativa correta.

(A) A audiometria poderá detectar uma perda 
neurossensorial, porém não uma perda 
condutiva, já que o tímpano foi substituído por 
pele.

(B) A tomografia computadorizada de mastoide é 
dispensável, já que não poderá mostrar se a 
cadeia ossicular foi erodida ou está íntegra. 

(C)  A correção cirúrgica pode ser indicada, porém 
há grande possibilidade de reestenose. Assim, 
o Aparelho de Amplificação Sonora Individual 
poderá ser a melhor escolha.

(D)  O Sistema Baha® não pode ser indicado a este 
paciente, pois seu funcionamento depende da 
integridade da cadeia ossicular e da Membrana 
Timpânica.

(E)  Implante de tronco cerebral é o tratamento de 
escolha para este paciente, independente do 
resultado da audiometria.

QUESTÃO 35
O Alendronato de Sódio é indicado para 
tratamento de

(A) PAIR.
(B) perda auditiva autoimune. 
(C)  síndrome de Ménière.
(D)  otospongiose.
(E)  neurinoma do acústico.

QUESTÃO 36
Paciente, 3 anos de idade, sexo masculino, é 
levado pela mãe ao pronto-socorro, pois há 
10 dias a criança vem apresentando rinorreia 
purulenta fétida somente à direita, mas sem 
febre. Nega IVAS prévia. A hipótese mais 
provável é

(A) sinusite purulenta unilateral.
(B) corpo estranho nasal.
(C)  rinite.
(D)  sinusite crônica.
(E)  polipose nasal.
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QUESTÃO 37
Paciente, sexo masculino, 50 anos, refere 
que tem sinusite crônica, pois sempre está 
com o nariz obstruído e escorrendo, e se o 
tempo esfria ou sente cheiro de fumaça, não 
consegue respirar pelo nariz. Já está assim 
há mais de 2 anos. Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Certamente, este paciente deve ser tratado com 
antibiótico por longo período.

(B)  Os sintomas   da sinusite  crônica duram   até  3  
semanas.   

(C)  É comum os pacientes descreverem um quadro 
de rinite como sendo sinusite. O Raio-X de seios 
da face é o exame de escolha para diagnosticar 
sinusite crônica e estudar a anatomia nasal do 
paciente.

(D)  Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
coagulase-negativos e Streptococcus 
pneumoniae são os patógenos mais comuns na 
sinsute crônica.

(E)  O uso de solução salina isotônica ou hipertônica 
(3%) é contraindiciado no tratamento de 
rinossinusite crônica.

QUESTÃO 38
Sobre a Adenoide, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Sua irrigação é realizada por ramos faríngeos 
da artéria carótida externa, e ramos das artérias 
maxilar interna e faciais.

(B)  No quadro de secreção pós-nasal purulenta, 
associado a roncos e obstrução nasal de início 
súbito, deve-se suspeitar de adenoidite aguda.

(C)  Na adenoidite recorrente, 4 ou mais episódios 
em 6 meses, o tratamento é profilático com 
antibiótico em baixa dose por longo período, já 
que o tratamento cirúrgico não é efetivo.

(D)  O tratamento cirúrgico da hipertrofia de adenoide 
é o mais efetivo. Os corticosteroides tópicos 
reduzem o tamanho, mas a longo prazo seu 
efeito é inferior aos efeitos da cirurgia.

(E)  Apesar de ser rara, deve-se suspeitar de 
neoplasia linfoproliferativa em rinofaringe quando 
a adenoide tiver um aumento súbito e exagerado 
ou o paciente tiver algum fator de risco.

QUESTÃO 39
Criança de 5 anos de idade é levada ao 
consultório pela mãe devido à amigdalite de 
repetição. Nos últimos 12 meses, foram 8 
episódios, todos acompanhados de febre alta, 
que só regrediram após uso de antibiótico. 

Mãe relata que seu filho ronca muito e, 
várias vezes na noite, ele engasga e pára 
de respirar. Relata ainda que ele apresenta 
dificuldade para articular algumas palavras. 
Na oroscopia: amigdalas hipertróficas que se 
tocam na linha média.  Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Como é um caso de amigdalite de repetição, 
deve-se investigar o sistema imunológico da 
criança. O tratamento cirúrgico está descartado.

(B)  As amígdalas hipertróficas podem estar 
causando os roncos, as apneias e o distúrbio da 
fala. A adenoide certamente é atrófica. 

(C)  Os distúrbios do sono e da fala são indicações 
absolutas para tratamento cirúrgico. 

(D)  Anemias e discrasias sanguíneas não são 
contraindicações a adenoamigdalectomia.

(E)  A adenoamigdalectomia não tem indicação, nem 
como coadjuvante no tratamento de alterações 
da oclusão dental. 

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O carcinoma epidermoide de língua não tem 
relação com o tabagismo e o alcoolismo.

(B)  A halitose e as alterações do paladar podem 
estar presentes na língua pilosa.

(C)  A Glossite Mediana Romboide é associada à 
Cândida. 

(D)  A frenulectomia é o tratamento mais indicado 
para a anquiloglossia.

(E)  A língua fissurada é relativamente comum e sua 
etiologia é incerta.

QUESTÃO 41
Paciente relata que há 5 dias estava com 
congestão nasal, tosse produtiva e febre. Há 
um dia, surgiu cefaleia, edema importante e 
hiperemia de pálpebra direita. Qual é o exame 
mais adequado?

(A) Bacterioscopia de lavado nasal.
(B)  Rx de seios da face com contraste.
(C)  Tomografia computadorizada de seios da face e 

órbitas.
(D)  Tomografia computadorizada de pescoço.
(E)  Ressonância magnética de seio da face.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta.

(A) A halitose matinal é resultado do aumento 
fisiológico da produção de saliva durante o 
sono e aumento da concentração de bactérias 
anaeróbicas na boca. 
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(B)  Na halitose verdadeira, somente o paciente 
percebe o mau cheiro, já na pseudo-halitose, o 
cheiro ruim incomoda apenas os demais, sem 
ser percebida pelo paciente. 

(C)  Menos de 10% dos casos de mau hálito têm 
origem na cavidade oral.

(D)  As doenças gastrointestinais e as doenças 
nasossinusais não podem ser causas de halitose.

(E)  Um teste objetivo é importante para diferenciar a 
halitose verdadeira da pseudo-halitose.  

QUESTÃO 43
Sobre o tratamento da SAOS com CPAP, 
assinale a alternativa correta.

(A) SAOS grave ou leve com sintomas constituem 
indicação formal de tratamento com CPAP.

(B)  Pneumomediastino e fístula liquórica nasal não 
contraindicam o uso de CPAP.

(C)  Melhora subjetiva da sonolência raramente 
acontece.

(D)  Epistaxe, aerofagia e ardência nasal podem 
acontecer durante o uso do CPAP.

(E)  O uso do CPAP não reduz o índice de apneias/
hipopneias.

QUESTÃO 44
Lactente, 6 semanas de vida, apresenta 
estridor inspiratório que piora com choro 
ou agitação, melhorando no repouso, 
a amamentação está normal. Qual é o 
diagnóstico provável?

(A) Laringomalácia.
(B)  Estenose de laringe.
(C)  Síndrome de Cri Du Chat.
(D)  Hemangioma subglótico.
(E)  Paralisia de prega vocal.

QUESTÃO 45
Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Nódulos de Pregas Vocais estão relacionados ao 
abuso vocal. O tratamento inicial é a fonoterapia.

(B)  O tratamento de pólipo de prega vocal é cirúrgico, 
com bom prognóstico.

(C)  O edema de Reinke está relacionado ao 
tabagismo.

(D)  A ponte de mucosa na prega vocal pode ser na 
forma de estria ou de bolsa.

(E)  Os sintomas causados pelas alterações mínimas 
da laringe, quando presentes, restringem-se à 
fonação. 

QUESTÃO 46
Mãe chega ao PA, trazendo seu filho de 5 
anos, relatando que a criança colocou uma 
ponta de lápis no ouvido há 3 horas. A melhor 
conduta é

(A) fazer uma lavagem otológica com soro fisiológico 
imediatamente.

(B)  imobilizar a criança e fazer uma lavagem 
otológica.

(C)  interrogar a mãe sobre a presença de perfuração 
de membrana timpânica, fazer otoscopia e, se 
não houver indícios de perfuração, remover o 
corpo estranho com lavagem otológica.

(D)  irrigar o Conduto auditivo com álcool para diluir o 
corpo estranho.

(E)  prescrever antibiótico tópico otológico e dar alta.

QUESTÃO 47
Casos de sangramento nasal são comuns no 
Pronto Atendimento. A maioria é de pequeno 
volume e facilmente controlado. Muitos 
pacientes podem ter episódios frequentes 
e autolimitados. A causa mais frequente de 
sangramento nasal é 

(A) pós-operatório de cirurgia endonasal.
(B)  trauma crânioencefálico.
(C)  tumor de base do crânio.
(D)  polipose nasal.
(E)  trauma do plexo de Kiesselbach.

QUESTÃO 48
Criança de 5 anos de idade apresenta 
disacusia e a audiometria detectou perda 
auditiva condutiva. A causa mais frequente 
deste tipo de perda, nesta faixa etária, é

(A) perfuração timpânica ampla.
(B)  otosclerose.
(C)  rolha de cerume.
(D)  otite média serosa.
(E)  corpo estranho em conduto auditivo externo.

QUESTÃO 49
Sobre o neurinoma/Schwannoma do VIII par é 
correto afirmar que

(A) deve-se suspeitar desse tumor quando o 
paciente apresenta disacusia assimétrica com 
discriminação vocal ruim.

(B)  desenvolve-se dentro da cóclea.
(C)  a discriminação vocal é flutuante.
(D)  o tratamento é sempre cirúrgico.
(E)  a ressonância magnética tem baixa sensibilidade 

para detectar este tumor.
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QUESTÃO 50
Assinale a alternativa correta.

(A) A imitanciometria é um exame subjetivo, ideal 
para testar os limiares auditivos de um recém-
nascido.

(B)  A audiometria tonal é um exame objetivo e 
detecta o limiar de audição para os tons puros. 

(C)  Audiometria vocal é um exame objetivo, e a baixa 
discriminação vocal pode ser consequência de 
privação auditiva de longa data.

(D)  Quando as emissões otoacústicas estão 
presentes, não é possível afirmar que a criança 
tem a audição normal, pois este exame não 
avalia a função do nervo auditivo. 

(E)  O BERA, apesar de subjetivo, avalia a integridade 
das vias auditivas e pode ser usado para avaliar 
limiar de audição.



13         Cargo: Médico - Otorrinolaringologia




