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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Com relação aos tumores malignos da cavidade bucal,
é correto afirmar:

(A) o carcinoma espinocelular é o tipo mais frequente em
homens;

(B) o adenomapleomórfico  é o tipo mais frequente em
mulheres;

(C) a localização mais frequente é nas tonsilas faríngeas;
(D) pela pobre  distribuição linfática da base da língua têm

baixo índice de metástase.

Otorrinolaringologia
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17) Com relação à mononucleose, NÃO é correto afirmar:

(A) é doença infecciosa bacteriana;
(B)  é conhecida como a doença do beijo;
(C) a reação de Paul-Bunnel pode ser usada par o diagnóstico

após 10-12 dias do início do quadro;
(D) Fazem parte do quadro linfadenomegalia cervical,

frequentemente associada a axilar e inguinal.

18) Em relação às amigdalites, NÃO é correto afirmar que:

(A) o abscesso peritonsilar  pode ser uma complicação da
tonsilite palatina aguda;

(B) o Corynebacterium diphtheriae é um bacilo gram positivo;
(C) a escarlatina é causada pelo adenovírus produtor de

toxina;
(D) a herpangina é causada pelo enterovírus Coxsackie.

19) Com relação ao anel linfático de Waldeyer avalie as
afirmativas a seguir:

I – Fazem parte do anel linfático: as tonsilas ou amígdalas
linguais, palatinas e faríngeas, além das amígdalas cerebrais
e do tecido linfoide espalhado pelas paredes faríngeas.
II – As criptas captam o antígeno, transportam-no pelo
sistema tubulovesicular, facilitando o contato através de uma
célula apresentadora de antígeno.
III – O epitélio que reveste a superfície das tonsilas palatinas
é do tipo estratificado escamoso e das tonsilas faríngeas
epitélio pseudo-estratificado ciliado .

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

20) São indicações absolutas de amigdalectomia:

I – Hipertrofia de amígdalas associada à síndrome de apneia
do sono em crianças;
II – Amigdalite caseosa com halitose;
III – Suspeita de carcinoma de amígdala.

Assinale a alternativa correta.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas estão corretas.

21) Com relação às glândulas salivares NÃO é correto afirmar
que:

(A) a parotidite epidêmica pode ser prevenida pela vacina
MMR;

(B) a sialolitíase é mais comum nas glândulas
submandibulares do que nas parótidas;

(C) o diagnóstico da síndrome de Sjögren pode ser feito
pela biópsia de lábio inferior;

(D) a Pseudomonas aeruginosa é o agente causador mais
frequente da sialoadenite supurativa aguda.

22) Com relação aos tumores das glândulas salivares avalie
as afirmativas seguintes:

I – São tumores benignos das glândulas salivares: adenoma
pleomórfico e tumor de Warthin.
II – São tumores malignos: mucoepidermóide e adenóíde
cístico.
III – Nas glândulas parótidas os tumores malignos são mais
frequentes do que os benignos .

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

23) Com relação à parotidite crônica recorrente na infância
avalie as afirmativas seguintes:

I – É causada por um vírus da família Paramyxoviridae.
II – De início é mais comum entre três e seis anos de idade,
com prevalência do sexo masculino e remissão espontânea
na puberdade.
III – Está relacionada ao aumento de incidência do tumor
de Warthin na adolescência.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa  II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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24) Com relação à avaliação auditiva, é correto afirmar que:

(A) a impedanciometria é o chamado “Teste da Orelhinha”
da triagem auditiva neonatal;

(B) são exames subjetivos: audiometria tonal e vocal,
impedanciometria e o limiar de inteligibilidade;

(C) nas disacusias condutivas unilaterais a prova de Weber
está lateralizada para o lado bom;

(D) nas disacusias condutivas a prova de Rinne é negativa.

25) Com relação à impedanciometria, NÃO é correto afirmar
que:

(A) a curva impedanciométrica tipo Ar, com ausência de
reflexos sugere rigidez da cadeia ossicular ;

(B) a curva impedanciométrica tipo Ad, sugere disjunção de
cadeia ossicular ou flacidez da membrana timpânica;

(C) a curva impedanciométrica tipo B é representada por um
pico máximo de complacência entre “-” 330 e “-” 100mm
de água;

(D) a curva impedanciométrica tipo C é encontrada nos casos
de pressão negativa na orelha média.

26) Com relação à otite externa maligna NÃO é correto  afirmar
que:

(A) o diagnóstico pode ser confirmado com a cintilografia
óssea com Tc 99m MDP;

(B) fazem parte do quadro clínico: otalgia noturna, granu-
loma em meato acústico externo  e otorreia;

(C) a Pseudomona aeruginosa é o agente etiológico mais
frequente;

(D) o tratamento é feito com antibióticos sistêmicos por 2 a 3
semanas.

27) Com relação às otites médias agudas (OMA) é correto
afirmar:

(A) o Proteus mirabilis  é o agente etiológico mais frequente
da otite média aguda necrosante;

(B) o Streptococcus pneumoniae,  o Haemophilus influenzae
e a Moraxella catarrhalis  saõ os agentes etiológicos mais
encontrados nas OMAs;

(C) a incidência da doença é maior em  adultos jovens e em
idosos;

(D) fazem parte do quadro clínico: abaulamento retroauricular,
granuloma em meato acústico externo e otorréia.

28) Com relação às otites médias crônicas não
colesteatomatosas avalie as afirmativas:

I – Podem ser secundárias a: otite média supurativa aguda
recorrente, otite média aguda necrotizante e ao trauma de
membrana timpânica.
II – A presença de lamelas epidérmicas na região atical
sela o diagnóstico.
III – Quando há comprometimento ossicular o estribo é o
ossículo mais frequentemente alterado.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

29) Com relação à otite média colesteatomatosa NÃO é
correto afirmar que:

(A) o diagnóstico deve ser confirmado pela cintilografia
óssea com Tc 99m MDP;

(B) pode ser congênito ou adquirido, primário ou
secundário;

(C) a hipoacusia é geralmente condutiva;
(D) o tratamento é essencialmente cirúrgico, pela

mastoidectomia aberta ou fechada.

30) Com relação à surdez súbita avalie as afirmativas a
seguir:

I – O diagnóstico pela diapasão é feito com Rinne negativo
e Weber lateralizado para o lado ruim.
II – É conceituada como deficiência auditiva neurossensorial
que se instala de forma repentina ou no decorrer de minutos,
horas ou poucos dias.
III – Cerca de 15% dos schwanomas vestibulares  se
manifestam com surdez súbita .

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa I e II está correta;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
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31) Criança sem história prévia de otite e com sarampo
evoluiu com otorreia purulenta e hipoacusia. Ao exame
otoscópico observa-se ampla perfuração da membrana
timpânica. O diagnóstico mais provável é otite média:

(A) aguda necrosante;
(B) latente;
(C) serosa;
(D) colesteatomatosa.

32) Com relação à anatomia da orelha é correto afirmar que:

(A) o processo cocleariforme encontra-se entre a janela
redonda a eminência piramidal;

(B) a cavidade timpânica se comunica com as células da
mastoides através do aditus ad antrum e ático;

(C) a parte tensa da membrana timpânica também é chamada
de membrana de Sharpnell;

(D) o nervo corda do tímpano é ramo do nervo vestibulococlear.

33) Mulher com 55 anos de idade e queixa de hipoacusia
com zumbidos há cerca de 3 meses, sem melhora com
medicações caseiras, é submetida a exames audiológicos
que revelaram: disacusia  neurossensorial a partir de 2000
Hz leve, bilateral, com recrutamento de Metz e com boa
discriminação.   O quadro clínico apresentado sugere doença:

(A) de orelha média;
(B) de orelha externa;
(C) retrococlear;
(D) coclear.

34) São vestibulopatias periféricas, EXCETO:

(A) vertigem postural paroxística benigna;
(B) doença de Ménière;
(C) insuficiência vertebrobasilar;
(D) fístula perilinfática.

35) Marque a alternativa INCORRETA:

(A) eufonia é a despersonalização que a modificação vocal
acarreta nas pessoas com disfonia;

(B) disartria é a alteração da articulação da palavra por lesão
neurológica;

(C) disglossia a alteração por defeito de estrutura (labial,
dental, lingual, palatina e/ou mandibular);

(D) dislalia é a alteração da articulação dos sons da fala,
podendo ocorrer por troca, distorção, omissão ou
acréscimo.

36) Com relação à rinite alérgica é correto afirmar que:

(A) está presente em 90% dos pacientes com polipose
nasossinusal;

(B) é uma reação de hipersensibilidade mediada por IgE a
alérgenos específicos;

(C) é rinite sinônimo de rinite eosinofílica;
(D) são fatores de risco predisponentes: fenda palatina,

bronquiectasias e corpo estranho nasal.

37) São sinais tomográficos sugestivos de doenças benignas
das cavidades paranasais, EXCETO:

(A) crescimento com remodelamento ósseo;
(B) envolvimento de cavidade única, com conteúdo líquido e

limites bem definidos;
(C) destruição óssea com contornos mal definidos;
(D) reação periosteal.

38) Paciente com 15 anos de idade, masculino, com queixa
de obstrução nasal progressiva, associada à epistaxe, teve
o diagnóstico mais provável de (x), que é um tumor (y), cujo
tratamento é preferencialmente (z). x, y e z correspondem
a:

(A) (x) = angiofibroma juvenil, (y) = benigno, (z) = cirúrgico;
(B) (x) = angiofibroma juvenil, (y) = maligno, (z) = cirúrgico;
(C) (x) = hemangiopericitoma nasal, (y) = benigno, (z) =

cirúrgico;
(D) (x) = angiofibroma juvenil, (y) = benigno, (z) =

radioterápico.

39) São formas de sinusite fúngica não invasiva:

(A) bola fúngica e sinusite fúngica alérgica;
(B) sinusite fúngica indolente e sinusite fúngica alérgica;
(C) mucormicose e bola fúngica;
(D) sinusite fúngica indolente e mucormicose.

40) A laringite estridulosa é também chamada de:

(A) epiglotite aguda;
(B) laringite flegmonosa;
(C) falso crupe;
(D) crupe.
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41) Com relação à epiglotite aguda na infância, NÃO é correto
afirmar que:

(A) é doença infecciosa bacteriana;
(B) teve a incidência diminuída pela profilaxia com vacina

conjugadas;
(C) o tratamento é de suporte, com hidratação e nebulização

com névoa úmida;
(D) é uma laringite supraglótica e entra no diagnóstico

diferencial com a difteria.

42) Sobre a fisiologia da laringe avalie as afirmativas a seguir:

I – O músculo cricoaritenoideo lateral é o principal tensor
das pregas vocais.
II – O nervo laríngeo superior é responsável pela inervação
sensitiva da laringe e motora do músculo cricotireoideo.
III – O músculo cricoaritenoideo posterior é adutor das pregas
vocais.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

43) Com relação aos tumores malignos da região da cabeça
e pescoço avalie as afirmativas:

I – Excluindo os tumores de pele, o carcinoma espinocelular
ou epidermoide é o tipo mais frequente.
II – O estadiamento TNM tem importância na programação
terapêutica, com a inserção em protocolos.
III – Não foram identificadas relações entre vírus e tumores
da região.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

44) Com relação à tuberculose de laringe é correto afirmar
que:

(A) é secundária a uma infecção fúngica sistêmica, por
disseminação hematogênica;

(B) a glote é a região mais acometida, depois a epiglote,
falsa prega, aritenóide e subglote;

(C) a identificação do treponema confirma o diagnóstico;
(D) o tratamento de escolha é a penicilina benzatina,

2.400.000 UI e nova dose após 5 dias.

45) Com relação às afecções ulcerogranulomatosas avalie
as afirmativas seguintes:

I – A leishmaniose é causada por um protozoário.
II – A paracococcidioidomicose ou blastomicose é causada
por um fungo.
III – A actinomicose é uma doença transmissível causada
por bacilo gram-positivo.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

46) Com relação às rinites NÃO é correto afirmar:

(A) são sintomas das rinites: congestão, obstrução nasal,
esternutatórios e rinorreia;

(B) a congestão nasal é o principal sintoma da rinite gravídica;
(C) o encontro de eosinófilos na citologia nasal sela o

diagnóstico de rinite alérgica;
(D) o brometo de ipratrópio tópico pode ser  usado no

tratamento da rinite vasomotora e da rinite senil.

47) Avalie as afirmativas seguintes com relação à endoscopia
nasal:

I – A clinoide anterior pode ser identificada na grande parte
dos exames normais.
II – É um exame que permite identificar alterações na mu-
cosa, secreções e pólipos, sendo de grande importância
em avaliações pré-operatórias e no pós-operatório.
III – A inserção da concha superior delimita o infundíbulo.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa  II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

48) Fazem parte da parede lateral nasal:

(A) infundíbulo etmoidal e recesso esfenoetmoidal;
(B) bula etmoidal e fosseta de Rosenmüller;
(C) recesso esfenoetmoidal e fosseta de Rosenmüller ;
(D) infundíbulo etmoidal  e bula etmoidal.
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49) Com relação à polipose nasossinusal avalie as afimativas:

I – A tríade de Samter está relacionada com a intolerância à
penicilina.
II – Na sínfrome de Kartagener a polipose está associada a
bronquiectasias e situs inversus.
III – A síndrome de Young está relacionada a intolerância ao
ácido acetil salicílico.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

50) Com relação às complicações das rinossinusites NÃO
é correto afirmar que:

(A) na celulite pré-septal há restrição da mobilidade intrínseca
ocular;

(B) no abscesso orbitário há infecção no interior do cone
orbitário ;

(C) o abscesso subperiosteal é caracterizado pela presença
de secreção purulenta entre a periórbita e a parede
óssea orbitária;

(D) o tumor edematoso frontal é conhecido como tumor de
Pott.

51) Com relação ao paraganglioma do osso temporal NÃO
é correto afirmar que:

(A) é um tumor benigno dos paraganglios;
(B) a presença de massa hipervascular na cavidade timpânica

sugere sua ocorrência;
(C) pode haver sinais de envolvimento dos nervos cranianos

IX, X e XI;
(D) os paraganglios pertencem  ao sistema hematopoiético.

52) Com relação schwanoma vestibular é correto afirmar que:

(A) pelo efeito rollover pode haver piora da discriminação
com o aumento do estímulo sonoro;

(B) cerca de 20% destes tumores sofrem degeneração
maligna;

(C) o entalhe de Carhart é achado audiométrico sugestivo;
(D) o acometimento associado do nervo trigemeo é o mais

frequente.

53) Observe as afirmativas a seguir com relação ao implante
coclear:

I – A cocleostomia é feita pela janela oval.
II – São contra-indicações: infecção ativa de orelha média,
agenesia coclear e pacientes com déficit cognitivo moderado
a severo.
III – O tempo privação sensorial e a integridade da vias
auditivas centrais são fatores que influenciam no resultados
com  relação à fala .

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa  II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

54) Fazem parte do labirinto posterior:

(A) cóclea e canais semicirculares superior e posterior;
(B) os canais semicirculares superior, posterior e lateral;
(C) cóclea e órgão otolíticos;
(D) aqueduto vestibular e órgão otolíticos.

55) São características dos nistagmos nas síndromes
vertiginosas periféricas, EXCETO:

(A) nistagmos esgotáveis;
(B) com efeito inibidor ocular;
(C) com latência para o início;
(D) nistagmos verticais.

56) Com relação ao estudo tomográfico computadorizado
de mastóides, avalie as afirmativas seguintes:

I – A erosão da parede lateral do epitímpano e o aumento do
espaço de Proussak, são achados compatíveis com
otosclerose.
II – A cóclea localiza-se anteriormente e os canais
semicirculares posteriormente.
III – Na otospongiose, pode ser identificado o foco de
descalcificação na cápsula labiríntica.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
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57) Com relação à sinusite odontogênica NÃO é correto
afirmar que:

(A) deve ser suspeitada em pacientes com sinusite maxilar
isolada;

(B) no caso de  fístula oroantral o tratamento é cirúrgico;
(C) não é encontrada em pacientes edentulos;
(D) o tratamento endodôntico, a extração dentária e o cisto

periapical podem ser causas.

58) Com relação à vascularização nasal, observe as afirmativas
a seguir:

I – As artérias etmoidais anterior e posterior são ramos
terminais da artéria maxilar interna;
II – A artéria maxilar interna é ramo terminal da artéria carótida
externa;
III – A artéria nasal posterior é ramo terminal da carótida
interna.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

59) Com relação ao edema de Reinke NÃO é correto afirmar:

(A)  é geralmente bilateral, na região glótica, sendo simétrico
ou não;

(B) maior prevalência em jovens fumantes, entre 20-25 anos;
(C) por deposição de material gelatinoso no espaço de Reinke;
(D) disfonia persistente, lentamente progressiva em fumante.

60) Com relação à otosclerose coclear  é correto afirmar:

(A) o tratamento da perda auditiva  é preferencialmente com
aparelhos de amplificação sonora;

(B) é a apresentação mais frequente da otosclerose;
(C) há grande GAP aéreo-ósseo, com preservação da

condução óssea;
(D) o tratamento de eleição é a estapedotomia.
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