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  Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

5

10

15

20

25

30

35

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se de-
senrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, princi-
palmente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relacio-
na

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13



7

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

 Conhecimentos Especializados
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Questão 16

Considerando-se a otite média aguda recorrente, é CORRETO afirmar que

A) a etiopatogenia e os fatores predisponentes, nesse caso, são diferentes dos da otite
média aguda.

B) a vacina anti-hemófilos não previne nem reduz a incidência de otites.

C) a vacina antipneumocócica é ineficaz em crianças menores de 2 anos de idade.

D) o tubo de ventilação está indicado apenas quando a quimioprofilaxia for ineficaz.

Questão 17

Considerando-se o tratamento das otites médias, é CORRETO afirmar que

A) a adenoidectomia tem eficácia comprovada na evolução da otite média com efusão,
porém a associação de amigdalectomia não aumenta essa eficácia.

B) a mastoidectomia com descompressão imediata do nervo facial está indicada na otite
média aguda que evolui com paralisia facial.

C) a mastoidite coalescente deve ser tratada com timpanotomia, aspiração e antibioticote-
rapia endovenosa.

D) a presença de efusão serosa na orelha média por mais de duas semanas determina a
necessidade de inserção de tubo de ventilação.

Questão 18

Considerando-se as otites médias crônicas colesteatomatosas, é CORRETO afirmar que

A) a audição pode estar normal mesmo em colesteatomas maiores.

B) a erosão ossicular mais comum ocorre na cabeça do martelo.

C) a perfuração da membrana timpânica é sempre marginal ou atical.

D) a tomografia computadorizada é essencial no diagnóstico e tratamento.

Questão 19
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Considerando-se a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), é CORRETO afirmar que

A) a intensidade sonora potencialmente lesiva é aquela superior a 95 dBNA e não existe
risco de lesões abaixo dessa intensidade.

B) alguns solventes causam perdas auditivas, independentemente da presença de ruído,
ou potencializam o dano do ruído ambiente.

C) as características individuais metabólicas ou raciais não potencializam os efeitos da
exposição ao ruído.

D) as diferenças mais importantes, no diagnóstico diferencial com trauma acústico, são
as características do audiograma.

Questão 20

Mariana, com 38 anos, leucoderma, trabalhadora exposta a ruídos  ocupacionais, apre-
senta hipoacusia mista bilateral assimétrica, com limiar aéreo médio de 50dBNA e gap
aéro-ósseo de 15dBNA, com mais de 15 anos de evolução progressiva, com boa discri-
minação vocal.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e o trata-
mento mais adequado são, respectivamente,

A) otospongiose e fluoreto de sódio.

B) ototoxicidade e corticóides.

C) PAIR e equipamento de proteção individual.

D) surdez auto-imune e corticóides.

Questão 21

Comparando-se com a mastoidectomia conservadora — técnica fechada —, após a reali-
zação de mastoidectomia radical — técnica aberta —, é CORRETO afirmar que

A) é maior o risco de complicações intracranianas.

B) é melhor o resultado auditivo funcional.

C) é menor a necessidade de cuidados pós-operatórios.

D) é menor o risco de recidivas.

Questão 22
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Considerando-se o conduto auditivo interno, é CORRETO afirmar que os quadrantes
ântero-superior, ântero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior são ocupados, res-
pectivamente, pelos nervos

A) coclear / facial / vestibular superior / vestibular inferior.

B) facial / coclear / vestibular superior / vestibular inferior.

C) vestibular superior / vestibular inferior / coclear / facial.

D) vestibular superior / vestibular inferior / facial / coclear.

Questão 23

Considerando-se as paralisias faciais periféricas, é CORRETO afirmar que

A) a eletromiografia deve ser realizada no primeiro dia da paralisia, para avaliar-se o
grau de comprometimento neural.

B) a eletroneurografia, com potencial de ação ipsilateral reduzido em 70% é sinal de mau
prognóstico.

C) a ressonância magnética auxilia no diagnóstico topográfico e etiológico da lesão, mas
não no prognóstico.

D) o teste do lacrimejamento normal e ausência de reflexo estapediano sugere lesão na
porção labiríntica do nervo facial.

Questão 24

Considerando-se a triagem auditiva neonatal universal, é CORRETO afirmar que

A) a avaliação audiológica é impossível nos récem-natos.

B) essa triagem é efetiva quando avalia, no mínimo, 75% do total de nascimentos.

C) essa triagem se completa com a identificação e a confirmação da deficiência auditiva.

D) o ideal é o diagnóstico até 3 meses de idade e a intervenção, até 6 meses de idade.

Questão 25
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Considerando-se os pacientes com surdez súbita, é INCORRETO afirmar que

A) a fístula perilinfática raramente é o fator etiológico.

B) a perda auditiva profunda é um dos sinais de mau prognóstico.

C) muitos deles têm alguma melhora auditiva nas primeiras duas semanas.

D) o acometimento em adultos jovens sugere mau prognóstico.

Questão 26

É INCORRETO afirmar que a neuropatia auditiva se caracteriza por

A) audiometria tonal varia de normal a perda auditiva grave.

B) ausência de respostas evocadas no BERA.

C) evidências de função auditiva pobre.

D) otoemissões acústicas ausentes.

Questão 27

É INCORRETO afirmar que as fraturas longitudinais do osso temporal se caracterizam
por

A) hipoacusia de condução por acometimento ossicular freqüente.

B) membrana timpânica normalmente acometida, com otorragia.

C) ocorrência mais freqüente que as transversais, poupando o labirinto.

D) paralisia facial freqüente, imediata e completa por lesão neural.

Questão 28

É INCORRETO afirmar que a doença de Ménière se caracteriza por

A) curva audiométrica plana ou ascendente, podendo ter gap aereoósseo.

B) eletrococleografia com relação potencial somação/potencial ação reduzida.

C) teste do glicerol positivo, com normalização da curva I na eletrococleografia.

D) vertigem, zumbido, plenitude aural e hipoacusia, muitas vezes, flutuante.

Questão 29
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Considerando-se o schawnnoma do VIII par, é INCORRETO afirmar que

A) a hipoacusia e o zumbido são precoces e a paralisia facial é rara ou tardia.

B) a tomografia computadorizada não permite diferenciá-lo do meningioma.

C) o BERA, a tomografia e a ressonância têm alta sensibilidade na sua detecção.

D) o nervo mais freqüentemente acometido é o vestibular superior.

Questão 30

Paciente tabagista, com 64 anos, apresenta disfonia há 30 dias. A videolaringoestro-
boscopia revela pequena placa esbranquiçada no terço médio da prega vocal direita, ede-
ma de comissura posterior e espessamento interaritenóideo.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, a conduta mais adequada consiste em

A) endoscopia, terapia anti-refluxo e exérese se a leucoplasia persistir.

B) exérese da leucoplasia  e controle videolaringoscópico posterior.

C) exérese da leucoplasia  e posterior tratamento anti-refluxo.

D) orientação alimentar e terapia anti-refluxo por pelo menos, dois meses.

Questão 31

É INCORRETO afirmar que o papiloma laríngeo se caracteriza por

A) disfonia, estridor e dispnéia progressiva.

B) evidências de que a contaminação da criança ocorra no canal de parto.

C) lesão isolada em crianças, com alto risco de malignização.

D) predomínio dos subtipos HPV-6 e HPV-11.

Questão 32

Considerando-se o câncer glótico, é CORRETO afirmar que

A) a fixação de prega vocal caracteriza, no estadiamento, uma lesão T2.

B) a metástase é precoce por disseminação linfática.

C) a radioterapia é menos eficaz que cirurgia nos carcinomas verrucosos.

D) os sintomas iniciais são disfagia e odinofagia.
Questão 33
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Considerando-se as lesões laríngeas, no estágio inicial, é INCORRETO afirmar que os

A) edemas de Reinke são bilaterais, relacionados ao tabagismo, mais freqüentes em mu-
lheres e o tratamento é cirúrgico.

B) granulomas vocais são bilaterais, relacionados a traumas locais e o tratamento é cirúr-
gico.

C) nódulos são bilaterais, relacionados ao abuso vocal, mais freqüentes em mulheres e o
tratamento é fonoterápico.

D) pólipos são unilaterais, relacionados ao abuso vocal, mais freqüentes em homens e o
tratamento é cirúrgico.

Questão 34

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I¸ associando corretamente cada
alteração estrutural mínima à respectiva característica clínica e/ou videolaringoestrobos-
cópica:

    COLUNA I                                                                 COLUNA II

(    ) Voz normal e presença de desarranjo vascular.

(    ) Disfonia, associação com nódulos vocais que não
melhoram com fonoterapia.

(    ) Disfonia desde a infância, monocordite e zona
silente na estroboscopia.

(    ) Voz normal ou disfonia leve, diagnóstico difícil à
estroboscopia.

1. Cisto vocal

2. Sulco vocal

3. Ponte de mucosa

4. Microdiafragma

5. Vasculodisgenesias

(    ) Voz áspera e soprosa, redução do movimento mu-
condulatório e fenda fusiforme.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.

A) (4) (5) (2) (3) (1)

B) (4) (5) (3) (2) (1)

C) (5) (4) (1) (3) (2)

D) (5) (4) (3) (1) (2)

Questão 35
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Considerando-se as lesões da mucosa oral, é CORRETO afirmar que

A) a doença de Behçet se caracteriza por glaucoma agudo, aftas recorrentes e ulcerações
anais, mais freqüentes em mulheres adultas.

B) a leucoplasia pilosa se caracteriza por lesões múltiplas, freqüentes em pacientes com
más condições de higiene oral.

C) o líquen plano se caracteriza por lesões brancas reticulares, assintomáticas e não-des-
tacáveis; rara em crianças.

D) o pênfigo vulgar se caracteriza por ulcerações orais superficiais indolores de bordas
regulares e bem definidas; mais freqüente em crianças.

Questão 36

Considerando-se as complicações pós-amigdalectomias, é INCORRETO afirmar que

A) as crianças com menos de 3 anos têm  maior risco de complicações respiratórias.

B) os pacientes com síndrome de Down têm maior risco de edema agudo pulmonar.

C) os pacientes com síndrome velocardiofacial têm maior risco de subluxação atlantoa-
xial.

D) os pacientes com Treacher Collins têm maior risco de insuficiência velofaríngea.

Questão 37

Considerando-se a síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono, é CORRETO afirmar que

A) a adenoamigdalectomia é a conduta cirúrgica mais freqüente na apnéia obstrutiva do
sono em crianças.

B) a polissonografia, por ser o exame padrão-ouro, deve ser realizada na avaliação de
todas crianças com suspeita de apnéia.

C) as crianças com sintomas clínicos relevantes de apnéia obstrutiva apresentam bom
resultado com uvulopalatofaringoplastia a laser.

D) as principais causas de apnéia nas crianças são as malformações craniofaciais e a obe-
sidade.

Questão 38
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Adulto jovem, do sexo masculino, previamente assintomático, com quadro de obstrução
nasal progressiva e roncos, sem dor ou febre, procura o médico. Ao exame otorrinolarin-
gológico, revela acentuada hipertrofia adenoamigdaliana.

Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que o exame mais importante para
o esclarecimento diagnóstico, nesse caso, é

A) a pesquisa anti-HIV.

B) a rinometria acústica.

C) a tomografia computadorizada contrastada.

D) o Gram e a cultura de orofaringe com antibiograma.

Questão 39

Considerando-se as características de afecções de glândulas salivares, é CORRETO afir-
mar que

A) a biópsia na face interna do lábio está indicada nos casos de xerostomia.

B) a rânula demanda a remoção de todo conteúdo cístico, para se evitar recidiva.

C) a sialografia é importante no diagnóstico diferencial de inflamações agudas.

D) a sialolitíase é mais  freqüente em parótidas de idosos com xerostomia.

Questão 40

Considerando-se o cisto dermóide nasal, é CORRETO afirmar que a

A) extensão endocraniana ocorre em cerca de 5% dos casos.

B) presença de pêlo no orifício afasta o diagnóstico de cisto dermóide.

C) ressonância magnética revela baixo sinal em T1 e em T2.

D) tomografia computadorizada com alargamento do forame cego é sinal indireto de ex-
tensão intracraniana.

Questão 41
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Há uma complicação orbital decorrente de rinossinusite em que se observa edema palpe-
bral sem qualquer limitação dos movimentos oculares, nem prejuízo da acuidade visual e
ausência de hiperemia conjuntival.

É CORRETO afirmar que essa complicação é a

A) infecção pós-septal intraconal.

B) infecção pós-septal subperiosteal.

C) infecção pré-septal.

D) trombose do seio cavernoso.

Questão 42

É CORRETO afirmar que as formas cutâneo-mucosas da paracoccidioidomicose apre-
sentam associação com lesões pulmonares e com tuberculose em, respectivamente,

A) 10%  e  5% dos casos.

B) 30%  e  20 % dos casos.

C) 50%  e  30% dos casos.

D) 80%  e  10% dos casos.

Questão 43

Estima-se que, após infecção viral de vias aéreas superiores, a evolução para rinossinusite
bacteriana ocorre em

A) 0,5%  a   2% dos casos.

B) 5%     a   10% dos casos.

C) 15%   a   20% dos casos.

D) 20%   a   30 % dos casos.

Questão 44
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É CORRETO afirmar que, na discinesia ciliar primária, situs inversus está presente em

A) 25% dos pacientes.

B) 50% dos pacientes.

C) 75% dos pacientes.

D) todos os pacientes.

Questão 45

É CORRETO afirmar que, na presença de imunodeficiência, o microorganismo mais fre-
qüentemente encontrado nas sinusites é o

A) Haemophilus influenzae.

B) Pseudomonas aeruginosa.

C) Streptococcus piogenes.

D) Streptococcus pneumoniae.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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