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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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19. Em relação às medidas de controle de epidemias, 
os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua 
relação com o hospedeiro são fundamentais para 
ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo 
que define:

a. SQUARE A capacidade do agente de, após a infecção, 
induzir a imunidade no hospedeiro.

b. Check-square A capacidade do agente, uma vez instalado, de 
produzir sintomas e sinais.

c. SQUARE A capacidade de certos organismos (agentes) 
de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar 
em um outro (hospedeiro).

d. SQUARE A capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais que se relaciona à capacidade 
de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.

e. SQUARE A capacidade do agente de causar a morte do 
hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos 
serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere 
à participação da comunidade no processo decisório 
sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do 
Estado, é denominado:

a. SQUARE Hierarquização da atenção.
b. SQUARE Áreas e populações de risco.
c. SQUARE Demanda espontânea.
d. Check-square Controle social.
e. SQUARE Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado 
pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde 
no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, esta-
duais, municipais, organizações não governamentais, 
lideranças comunitárias, etc., que tem como base 
uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, 
caracteriza o(a):

a. SQUARE Desenho de intervenção.
b. Check-square Enfoque estratégico em saúde.
c. SQUARE Análise um problema de saúde.
d. SQUARE Monitoramento de um problema de saúde.
e. SQUARE Enfrentamento de um problema de saúde.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei 
que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências é a:

a. SQUARE Lei Orgânica dos Municípios.
b. SQUARE Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
c. Check-square Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990.
d. SQUARE Lei no 8142 de 28 de dezembro de 1990.
e. SQUARE Regulamentação do Programa de Saúde da 

Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade, foram previstos na:

a. Check-square Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
b. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.080 de 19 de setem-

bro de 1990.
c. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.
d. SQUARE Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
e. SQUARE Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados 
de forma hierarquizada e de complexidade crescente, 
sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equi-
dade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
acesso inicial a esse sistema:

a. SQUARE Atenção básica nas Unidades  
de Pronto Atendimento.

b. SQUARE Atenção secundária nos hospitais de média 
complexidade e unidades de internação.

c. SQUARE Atenção secundária nas  
Unidades de Pronto Atendimento.

d. SQUARE Atenção terciária nos hospitais de alta  
complexidade e unidades de terapia intensiva.

e. Check-square Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.
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25. Em farmacologia clínica, os antibióticos sabi-
damente relacionados a perda auditiva, conhecidos 
como citotóxicos, são principalmente os antibióticos 
pertencentes à classe dos:

a. SQUARE Quinolonas.
b. SQUARE Macrolídeos.
c. SQUARE Cefalosporinas.
d. SQUARE Beta lactâmicos.
e. Check-square Aminoglicosídeos.

26. O diagnóstico das rinossinusites é clínico. 
Exames complementares podem ser solicitados, 
principalmente na suspeita de complicações.

O exame de imagem que apresenta a maior sensibili-
dade para essa doença é a/o:

a. SQUARE Radiografia de seios da face.
b. SQUARE Radiografia do cávum.
c. SQUARE Ressonância magnética.
d. Check-square Tomografia computadorizada.
e. SQUARE Exame contrastado dos seis nasais por 

rinoscopia.

27. Em semiologia, a inadequação da fala e da voz 
decorrente da insuficiência velofaríngea é o principal 
estigma do paciente fissurado.

O exame complementar que melhor permite o diag-
nóstico e a documentação da insuficiência velofarín-
gea, pela visão direta dos movimentos do esfíncter 
velofaríngeo é a(o):

a. SQUARE Rinoscopia.
b. Check-square Nasofibroscopia.
c. SQUARE Laringoscopia com espelho laríngeo.
d. SQUARE Seriografia da faringe.
e. SQUARE Broncoscopia.

22. A unidade de saúde da atenção primária que 
compreende uma área geográfica que comporta 
uma população com características epidemiológicas 
e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde 
para atendê-la, cuja área geográfica é definida para 
cada realidade, podendo ser constituída por vários 
bairros de um município ou vários municípios de uma 
região caracteriza um(a):

a. Check-square Distrito sanitário.
b. SQUARE Unidade Local de Saúde.
c. SQUARE Unidade de pronto atendimento.
d. SQUARE Núcleo de apoio ao programa de saúde da 

família.
e. SQUARE Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores 
de saúde que têm a conotação de revelar a situação 
de saúde de um indivíduo ou da população, e estabe-
lecem razões entre o número de ocorrências de um 
determinado evento com o número total de sujeitos 
de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

a. SQUARE Taxa.
b. SQUARE Índice.
c. SQUARE Relação.
d. Check-square Coeficiente.
e. SQUARE Porcentagem.

24. As urgências e emergências em Otorrinolaringo-
logia são desordens comuns e de baixa morbimortali-
dade, em sua maioria.

Assinale a alternativa que representa a principal causa 
de atendimentos nas emergências dos hospitais e 
unidades de pronto-atendimento.

a. SQUARE Epistaxe
b. SQUARE Corpos estranhos
c. Check-square Inflamação/infecção
d. SQUARE Trauma otológico
e. SQUARE Distúrbios neurossensoriais
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31. Na avaliação audiométrica das perdas auditivas, 
um limiar de vias ósseas menores ou iguais a 15 dBNA 
e de vias aéreas maiores do que 25 dBNA, com gap 
aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB, é caracterizado 
como:

a. SQUARE Surdez.
b. SQUARE Hipoacusia.
c. SQUARE Perda auditiva mista.
d. Check-square Perda auditiva condutiva.
e. SQUARE Perda auditiva neurossensorial.

32. Para a confirmação da existência de alterações 
auditivas, é fundamental a realização da avaliação 
audiométrica.

Assinale a alternativa que não representa exame de 
avaliação audiológica.

a. Check-square Seriografia
b. SQUARE Imitanciometria
c. SQUARE Logoaudiometria
d. SQUARE Audiometria tonal por via aérea
e. SQUARE Audiometria tonal por via óssea

33. Dos exames audiométricos, aquele que apresenta 
curvas audiométricas simétricas ou assimétricas são 
obtidas através da:

a. SQUARE Seriografia.
b. SQUARE Timpanometria.
c. Check-square Audiometria tonal.
d. SQUARE Imitância acústica.
e. SQUARE Logoaudiometria.

28. Os seios paranasais são cavidades aéreas que 
ajudam na circulação do ar que é inspirado e expirado 
pelo sistema respiratório. Eles estão situados ao redor 
da cavidade nasal, e são todos pareados e algumas 
vezes simétricos, sendo sempre bilaterais.

Assinale a alternativa que não é seio paranasal.

a. Check-square Esternais
b. SQUARE Maxilares
c. SQUARE Frontais
d. SQUARE Esfenoidais
e. SQUARE Etmoidais

29. A surdez é uma complicação otorrinolaringoló-
gica caracterizada pela perda auditiva, total ou parcial.

Quando a perda auditiva é caracterizada pela impossi-
bilidade de o som auditivo chegar até o sistema neu-
rossensorial da cóclea, por um problema localizado 
no ouvido externo ou interno, ela é dita uma ossicular, 
gerando uma:

a. SQUARE Hipoacusia.
b. Check-square Surdez condutiva.
c. SQUARE Surdez sensórioneural.
d. SQUARE Surdez obstrutiva.
e. SQUARE Surdez mista.

30. A causa mais comum de deficiência auditiva 
condutiva em adultos, causada por falta de cálcio em 
volta do estribo, impossibilitando-o de vibrar e enviar 
os sinais sonoros à orelha média é a:

a. SQUARE Labirintite.
b. SQUARE Otite média crônica.
c. SQUARE Perfuração do tímpano.
d. SQUARE Síndrome de Ménière.
e. Check-square Otoesclerose.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

34. Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda 
provocada pela exposição por tempo prolongado ao 
ruído e é motivo frequente de afastamento ao trabalho.

Ela é caracterizada por ser uma perda auditiva:

a. SQUARE do tipo mista, uni ou bilateral, mas sempre 
reversível quando cessa a exposição ao ruído.

b. Check-square do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, 
irreversível e progressiva com o tempo de 
exposição ao ruído.

c. SQUARE do tipo condutiva, geralmente unilateral, e 
reversível, uma vez removida a causa de obstru-
ção a progressão do som no ouvido médio.

d. SQUARE do tipo condutiva, geralmente bilateral, e rever-
sível, relacionada a intoxicações por asbesto ou 
sílica.

e. SQUARE do tipo neurossensorial, uni ou bilateral, mas 
sempre reversível quando cessa a exposição ao 
ruído.

35. O teste do diapasão permite comparar a audi-
ção entre a via óssea e a via aérea e, portanto, pode 
determinar se a perda auditiva é neurossensorial ou 
condutiva.

O teste realizado com o diapasão na linha média da 
fronte, da calota craniana ou junto aos dentes incisi-
vos, é conhecido como teste de:

a. SQUARE Bing.
b. SQUARE Rinne.
c. Check-square Weber.
d. SQUARE Schwabch.
e. SQUARE Friedreich.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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