
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                               OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Das síndromes relacionadas abaixo, qual apresenta microtia e atresia de conduto 

auditivo externo? 

 

a) Síndrome de Treacher Collins 

b) Síndrome de Usher 

c) Síndrome de Pendred 

d) Síndrome de Waardenburg 

 

Questão nº: 22 

O que podemos afirmar sobre a técnica de separação laringotraqueal? 

 

a) Deve ser evitada nas crianças.  

b) Sua indicação é restrita por não ser reversível e ter grande dificuldade técnica.  

c) É feita de rotina em crianças com disfagia, uma vez que não apresenta dificuldade 

técnica e é reversível.  

d) É indicada na aspiração intratável e em pacientes com mínimo potencial de fala.  

 

Questão nº: 23 

Qual o melhor exame para o diagnóstico topográfico das fístulas liquóricas? 

 

a) Ressonância nuclear magnética ponderada em T1 

b) Cisternotomografia 

c) Injeção de marcador radioativo intratecal 

d) Tomografia computadorizada de alta resolução 

 

 

 



Questão nº: 24 

Em relação a tontura recorrente num paciente portador de hipertensão arterial, 

úlcera gástrica e asma brônquica, qual a droga devemos evitar no seu tratamento? 

 

a) Clonazepan   

b) Flunarizina  

c) Ginkgo biloba  

d) Betaistina   

 

Questão nº: 25 

Qual o tipo de fratura do osso temporal está relacionada com surdez de condução 

com mais frequência? 

 

a) Mista  

b) Estreita  

c) Longitudinal   

d) Transversal  

 

Questão nº: 26 

Paciente de 20 anos, sexo masculino, apresenta sintomas de otalgia, otorréia, dor à 

palpação cervical anterior e torcicolo. Tem história pregressa antiga de 

mastoidectomia para ressecção de colesteatoma da orelha média. A principal 

hipótese diagnóstica é: 

 

a) Mastoidite coalescente aguda 

b) Mastoidite zigomática  

c) Mastoidite Mouret  

d) Mastoidite Bezold  

 

 

 

 



Questão nº: 27 

Em um acesso transnasal ao seio esfenoidal o risco de sangramento se dá pela 

presença de uma artéria que cruza a cavidade nasal próximo ao piso do seio 

esfenoidal, chamada: 

 

a) Artéria esfenopalatina 

b) Artéria nasal lateral posterior 

c) Artérianasoseptal 

d) Artéria etmoidal posterior 

 

Questão nº: 28 

Na tomografia computadorizada de seios paranasais, podem ser observadas: 

 

a) Célula de Haller - células etmoidais infraorbitárias.  

b) Células de Onodi - células etmoidais posteriores que se estendem para o seio maxilar.  

c) Célula do Aggernasi - células maxilares localizadas anterior e superiormente à 

inserção da concha média. 

d) A fossa olfatória - keros a classificou em 3 tipos, de acordo com a espessura do teto 

do etmóide.  

 

Questão nº: 29 

Durante o exame de nasofibroscopia para pacientes com distúrbios do sono, deve-

se observar as seguintes estruturas, EXCETO: 

 

a) Palato mole  

b) Espessura do músculo palatoglosso 

c) Arcabouço laríngeo  

d) Base da língua   

 

 

 

 



Questão nº: 30 

Quanto às doenças associadas à rinite alérgica, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A rinite alérgica representa um fator de risco para a asma.   

b) A rinite alérgica não está associada a alterações de crescimento craniofacial.  

c) A rinite alérgica não está associada à polipose nasossinusal.  

d) O correto tratamento nasal dos pacientes com rinite alérgica e asma reduz o risco 

para crises graves de asma.  

 

Questão nº: 31 

Marque a alternativa CORRETA, em relação à obstrução nasal e apnéia 

obstrutiva do sono: 

 

a) Pode levar cronicamente a um déficit no crescimento ponderal e estatural.   

b) A presença da apnéia obstrutiva do sono é considerada patológica na criança.  

c) Irritabilidade e hiperatividade não ocorrem em consequência da má qualidade do 

sono.  

d) Nas crianças em geral as apnéias são de curta duração, não sendo comum 

apresentarem queda de saturação de O2.  

 

Questão nº: 32 

No que diz respeito aos tumores malignos nasossinusais, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) O tratamento cirúrgico para esses tipos de tumores é indicado mesmo quando há 

invasão das estruturas vitais do neuroeixo e do seio cavernoso.  

b) O estesioneuroblastoma possui bom prognóstico e crescimento lento, com avanço 

normalmente limitado para a órbita e a fossa craniana anterior. 

c) Os melanomas malignos sinusais estão frequentemente associados à radiação solar.   

d) São considerados agentes carcinógenos para tumores nasossinusais o formaldeído, os 

derivados fenólicos, os taninos, amianto, o rádio e alguns contrastes radiológicos.  

 

 



Questão nº: 33 

Em relação aos testes de avaliação auditiva, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A curva tipo B pode ser observada em alterações do conduto auditivo externo ou da 

orelha média, como a otite média aguda com efusão, adesiva ou otite média secretora.  

b) Os timpanogramas tipo Ar está comumente relacionado às patologias da tuba 

auditiva.  

c) O timpanograma com curva do tipo Ar geralmente reflete a ocorrência de disjunções 

ossiculares, timpanosclerose, otosclerose ou membrana timpânica flácida ou espessa. 

d) Fenômeno de Rollover caracteriza-se por perdas auditivas condutivas leves e pela 

piora do índice percentual de reconhecimento de fala, evidenciada pelo aumento da 

intensidade da fala.  

 

Questão nº: 34 

Acerca dos tumores malignos nas glândulas salivares, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) Na glândula parótida, os tumores benignos são mais frequentes que os malignos.  

b) O carcinoma espinocelular é o tumor maligno mais comum nas glândulas salivares.  

c) O carcinoma ex-adenoma é um tumor de ótimo prognóstico e apresenta crescimento 

muito lento.  

d) O carcinoma adenóide cístico ocorre mais frequentemente em homens e seu 

diagnóstico só é possível com o estudo histológico, não sendo, portanto, diagnosticado 

por punção aspirativa por agulha fina.   

 

Questão nº: 35 

Em relação às doenças granulomatosas nasais, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A leishmaniose cursa frequentemente com lesões mucosas nasais, sem envolvimento 

do septo nasal.  

b) O Mycobacterium leprae ou Bacilo de Hansen, um bacilo álcool-ácido resistente, é 

parasita intracelular obrigatório, sendo o ser humano o único reservatório natural 

relacionado à transmissão da doença.  



c) O rinoscleroma é uma infecção crônica granulomatosa limitada ao nariz.  

d) A actinomicose é causada por bacilo aeróbio gram-negativo.  

 

Questão nº: 36 

Marque a alternativa CORRETA em relação à presbiacusia: 

 

a) Geralmente cursa com diminuição da discriminação da fala, intensificada pela 

presença do ruído competitivo ou de fundo, intolerância a sons altos, acompanhada ou 

não de zumbido e de queixas vestibulares.  

b) No processo diagnóstico desse distúrbio, o Teste de Rinne apresenta, em geral, 

resultado negativo e o de Schwabach, reflexos preservados ou aumentados.  

c) A presbiacusia corresponde a um dos tipos mais comuns de surdez súbita atualmente.  

d) Algumas comorbidades, tais como: o diabetes, a hiperlipidemia e aterosclerose, 

parecem ter um efeito protetor em relação à progressão da presbiacusia.  

 

Questão nº: 37 

Fazem parte da chamada Tríade de Menière: 

 

a) Plenitude aural, síncope e vertigem.  

b) Vertigem, zumbido e disacusia flutuante.  

c) Disacusia flutuante, síncope e plenitude aural.  

d) Vertigem, zumbido e síncope.  

 

Questão nº: 38 

Encontramos comumente, no paciente portador de otosclerose fenestral clássica, o 

seguinte padrão: 

 

a) Perda auditiva mista, zumbido e ausência de reflexo estapediano.  

b) Perda auditiva mista, curva timpanométrica tipo B e presença de reflexo estapediano.  

c) Perda auditiva mista, curva timpanométrica tipo Ar e presença de reflexo 

estapediano.  

d) Perda auditiva mista, curva timpanométrica tipo C e ausência de reflexo estapediano.  

 



Questão nº: 39 

O diagnóstico da leucoplasia de laringe é um diagnóstico: 

 

a) Essencialmente clínico  

b) Histopatológico  

c) Cirúrgico 

d) Microscópico  

 

Questão nº: 40 

Quanto ao potencial de malignização, pode-se afirmar que: 

 

a) Somente o carcinoma “in situ” evolui para um carcinoma invasivo.  

b) Somente a displasia severa evolui para um carcinoma invasivo.  

c) Somente as lesões queratinizadas têm potencial de malignização.  

d) Toda a leucoplasia deve ser tratada como uma lesão potencialmente maligna. 

 

Questão nº: 41 

Quanto às lesões leucoplásicas de laringe, pode-se afirmar, com segurança que: 

 

a) Quanto maior o grau de queratinização, mais grave é a lesão.  

b) A presença de queratina não é fator isolado para prever risco.  

c) Quanto mais extensa a placa branca, maior o risco de malignidade.  

d) Quanto mais espessa a placa branca, maior o risco de malignidade.  

 

Questão nº: 42 

Em relação às características do ressecado nervo facial, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Seu acesso pode ser feito pela timpanotomia posterior. 

b) Para seu acesso pela via posterior, o limite superior é o nervo corda do tímpano, e o 

limite inferior é o próprio nervo facial.  

 



c) É uma área não bem visualizada em uma mastoidectomia fechada apenas com 

antrostomia e aticotomia.  

d) Ele só é acessado na técnica aberta de mastoidectomia.  

 

Questão nº: 43 

Em relação ao papel da tuba auditiva na mastoidectomia, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Ela deve ser brocada frequentemente para ampliar seu diâmetro e impedir sua 

obstrução.   

b) Sua manipulação deve ser evitada, tanto pelo risco de sua estenose como pela relação 

direta com a carótida.  

c) Ela deve ser brocada até a rinofaringe, para garantir a sua permeabilidade.  

d) Sua manipulação deve ser evitada em função da sua proximidade com o nervo facial 

que passa junto à sua parede inferior.  

 

Questão nº: 44 

O que é COG? 

 

a) A separação entre o epitímpano anterior e posterior.  

b) O limite entre antro e ático.  

c) O limite inferior do hipotímpano.  

d) A linha imaginária sobre o ângulo sinodural.  

 

Questão nº: 45 

Em relação à exposição cirúrgica da septoplastia, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Da mesma forma de outros tipos de tecido conjuntivo, a cartilagem septal é vascular, 

ou seja, apresenta vaso que chegue ao seu íntimo para a sua nutrição.  

b) O pericôndrio é uma espessa camada de tecido conjuntivo fibroso com rica 

vascularização que envolve a cartilagem e nutre-a por difusão. 

 



c) Para uma exposição cirúrgica adequada, o descolamento correto se estabelece no 

plano subpericondral e subperiosteal do septo nasal.  

d) Quando existe a presença de discreta quilha ou de desvio pontualmente localizado, 

recomenda-se que o deslocamento se realize setorialmente, no local do desvio. Porém, 

quando existe a presença de um lado côncavo e de outro convexo, o descolamento deve 

ser praticado sempre pelo lado convexo. 

 

Questão nº: 46 

 Não constitui uma indicação de reabilitação vestibular: 

 

a) Hipofunção vestibular periférica unilateral crônica não compensada.  

b) Hipofunção vestibular periférica bilateral crônica não compensada.  

c) Fístula perilinfática em virtude de otite média crônica colesteatomatosa.  

d) Instabilidade corporal e tontura no período intercrítico da Doença de Meniere.  

 

Questão nº: 47 

Acerca do conduto auditivo interno e suas principais afecções, podemos afirmar 

que: 

 

a) O canal de Falópio localiza-se em posição antero-inferior dentro do conduto auditivo 

interno.  

b) No conduto auditivo interno, o trato espiral foraminoso é constituído de micro 

orifícios que se organizam em espiral e correspondem à base do modíolo coclear.  

c) A barra de Bill corresponde a uma discreta crista horizontal que se localiza entre os 

nervos vestibulares superior e inferior.  

d) A crista falciforme localiza-se entre o nervo facial e o vestibular.  

 

Questão nº: 48 

Assinale a opção CORRETA em relação ao estridor laríngeo: 

 

a) Os primeiros sintomas de laringomalácia surgem em torno do sexto mês de vida do 

indivíduo.  

b) A glote é a área mais estreita na laringe de um recém-nascido.  



c) A segunda principal causa de estridor laríngeo é a estenose laríngea.  

d) O estridor presente nas lesões supraglóticas é bifásico. 

 

Questão nº: 49 

Em relação à polipose nasossinusal e doenças associadas, podemos AFIRMAR: 

 

a) A mucoviscidose apresenta um fator de proteção ainda desconhecido para a polipose 

nasossinusal, o que torna muito rara a associação dessas doenças. 

b) Encontra-se presente na Síndrome de Usher.  

c) Para o tratamento de pacientes com doença respiratória exacerbada pela aspirina é 

indicado e seguro o uso de anti inflamatórios não hormonais como dipirona, 

paracetamol e diclofenaco. 

d) Está presente na Síndrome de Young.  

 

Questão nº: 50 

Assinale a opção CORRETA em relação às rinossinusites: 

 

a) O pólipo antrocoanal invariavelmente tem sua origem no seio maxilar.  

b) As rinossinusites crônicas simples e a rinossinusite crônica polipoide são 

manifestações de uma mesma doença histológica e molecular, cursando com os mesmos 

sintomas e fatores desencadeantes.  

c) O exame citológico positivo e alterações sinusais em radiografia de face são 

suficientes para o diagnóstico de rinossinusite aguda bacteriana.  

d) A rinossinusite fúngica invasiva ou fulminante afeta principalmente pacientes 

imunocomprometidos e evolui em menos de quatro semanas. Ao exame 

histopatológico, observa-se marcada invasão vascular. 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


