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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022


 
 

2  IBFC_53   

Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31) A ______ separa a escala média da escala 
vestibular, e a ______ recobre a lâmina reticular 
do órgão de Corti. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) membrana tectória / membrana de Reissner 
b) membrana de Reissner / membrana tectória 
c) membrana de Deiters / membrana de Reissner 
d) membrana tectória / membrana de Deiters 
 

32) Paciente de 32 anos, chega ao PS com cefaléia 
holocraniana intensa, irritabilidade, edema 
peripalbebral esquerdo e hipoestesia facial 
esquerda. Diante do exposto, a primeira 
conduta é: 
a) administrar dipirona e dar alta com orientações 
b) iniciar tratamento antiagregante e trombolítico 

para AVC 
c) isolar o paciente e administrar antibiótico de 

largo espectro 
d) solicitar uma tomografia de crânio e seios da 

face, após analgesia 
 

33) Assinale a alternativa correta sobre rinite 
ocupacional.  
a) Os equipamentos de proteção individual não são 

eficazes para sua prevenção e tratamento  
b) Fazem parte da investigação diagnóstica de 

rinite ocupacional os exames de citologia nasal 
e identificação de IgE específica 

c) Não se observou utilidade diagnóstica no teste 
de provocação nasal  

d) A rinite ocupacional não possui mecanismos de 
hipersensibilidade em suas bases 
fisiopatológicas 

 
34) Paciente de 40 anos do sexo masculino chega 

ao PS com paralisia aguda do nervo facial. 
Assinale a alternativa correta sobre qual 
patologia abaixo não faz parte do seu 
diagnóstico diferencial. 
a) schwannoma vestibular 
b) doença de Lyme 
c) herpes zoster 
d) sarcoidose  
 

35) As rinossinusites agudas constituem-se em 
afecções frequentes na prática 
otorrinolaringológica. Assinale a alternativa 
correta sobre as rinossinusites agudas 
infecciosas.  
a) O S. aureus, mais comum em crianças, o 

Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus 
influenzae são as espécies mais comuns de 
bactérias isoladas dos seios maxilares dos pacientes  

b) A rinossinusite viral aguda (resfriado comum), com 
sintomatologia de duração menor que 10 dias, deve 
ser tratada no início com antibioticoterapia para evitar 
complicações 

c) Os exames complementares, como radiografia 
simples, apresentam baixa sensibilidade e 
especificidade; o diagnóstico é sempre clínico 

d) A antibioticoterapia só deve ser iniciada com um 
exame de cultura positivo, colhido por meio de swab 

nasal 

36) Na rinossinusite aguda na infância, a 
sintomatologia de início súbito geralmente se 
manifesta como:  
a) febre, hiposmia e obstrução nasal 
b) rinorreia anterior, odontalgia e febre 
c) rinorreia, obstrução nasal e hiposmia 
d) rinorreia, obstrução nasal e tosse 
 

37) Em geral a timpanometria é solicitada como 
complemento audiométrico. A curva Ar na 
timpanometria é sugestiva de: 
a) descontinuidade ossicular 
b) barotrauma 
c) otosclerose 
d) miringite bolhosa 
 

38) A Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do 
Governo Federal, criada em 06/07/1978, 
descreve as operações, atividades e agentes 
insalubres presentes nas atividades laborais. 
Aborda também os limites de tolerância e o 
valor do adicional de insalubridade, de acordo 
com os seus níveis em cada ambiente de 
trabalho e atividade. De acordo com a NR-15, a 
exposição a ruído num período de 8 horas 
diárias não deve exceder: 
a) 65dB 
b) 75dB 
c) 85dB 
d) 95dB  
 

39) Na última década o implante coclear se tornou 
uma realidade corriqueira em grandes centros. 
Podemos indicar o implante coclear em 
pacientes com:  
a) deficiência auditiva idiopática progressiva 

bilateral de grau severo, sem rendimento 
adequado com aparelho de amplificação sonora 
individual  

b) deficiência auditiva pós-lingual profunda devido 
a meningite, com ossificação completa da luz 
coclear  

c) deficiência auditiva severa por otosclerose 
apresentando índice de reconhecimento de fala 
maior que 70% na logoaudiometria 

d) deficiência auditiva profunda congênita 
associada à agenesia de VIII par craniano  

 
40) Uma das indicações para a cirurgia de implante 

coclear são as deficiências auditivas pós-
meningite. Diante do exposto, é correto afirmar 
que:  
a) a ressonância magnética é um dos principais 

exames para avaliação e indicação cirúrgica de 
implante coclear em pacientes com perda 
auditiva pós-meningite  

b) a deficiência auditiva pós meningite se constitui 
na principal indicação dos implantes cocleares  

c) constitui-se em contraindicação absoluta para 
implante coclear a presença de sinais de 
ossificação da cóclea  

d) a meningite viral, de maior incidência na 
população, é a que gera maior indicação de 
implantes cocleares 
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41) A hidropisia endolinfática ou Doença de 
Menière possui diagnóstico diferencial com 
várias outras afecções otorrinolaringológicas. 
Em pacientes com hidropisia endolinfática, a 
vertigem:  
a) pode ser acompanhada por diplopia ou dispraxia  
b) durante cada crise tem duração ininterrupta de 

dias a semanas  
c) é sempre acompanhada por zumbido, anacusia 

e plenitude aural  
d) é de início súbito tem duração, em geral, de 20 

minutos a 24 horas 
 

42) As indicações dos implantes cocleares incluem 
pacientes que, sob o aspecto audiológico:  
a) possuem alteração de processamento auditivo 

central  
b) possuem até 6 anos de idade, portadores de 

surdez severa ou profunda bilateral que, mesmo 
com uso de aparelho de amplificação sonora 
individual (por 3 meses quando de 12 a 23 
meses de idade, ou por 6 meses quando de 2 a 
6 anos), tiveram pouco ou nenhum benefício 
para o desenvolvimento da comunicação 

c) possuem cofose uni ou bilateral, sendo adultos 
pré-linguais sem código linguístico estabelecido 

d) possuem surdez severa, adultos, que mediante 
o uso de prótese auditiva convencional, têm um 
reconhecimento de sentenças em apresentação 
aberta de 65%  

 
43) Um paciente de 40 anos de idade se apresenta no 

Pronto Atendimento com síndrome de Horner. Ele 
tem paralisia dos nervos cervicais simpáticos e, 
portanto, ptose, miose, anidrose e:  
a) enoftalmia 
b) exoftalmia 
c) hipoacusia 
d) rinite vasomotora 
 

44) Todos abaixo são sítios que exercem atividade 
predominante de proliferação e/ou 
desenvolvimento de células envolvidas na 
resposta imunológica, exceto:  
a) linfonodos 
b) fígado 
c) medula óssea 
d) anel linfático de Waldeyer 
 

45) O espectro das principais bactérias envolvidas 
na rinossinusite aguda inclui Streptococcus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae e: 
a) Bacteroides 
b) Neisseria sp 
c) Corynebacteria 
d) Streptococcus pyogenes 

46) Rapaz de 18 anos de idade apresenta-se no 
ambulatório com queixa de aumento de volume 
em região mandibular de crescimento lento. O 
RX revela osso mandibular com uma aparência 
concêntrica, em camadas (“casca de cebola”). 
O diagnóstico mais provável é: 
a) sarcoma ameloblástico 
b) sarcoma de Ewing  
c) cementoma 
d) odontoma 
 

47) Menino de 10 anos com febre, odinofagia 
discreta, halitose, tosse, fadiga e disfagia, além 
de dispnéia leve e adenopatia cervical. 
Apresenta pseudomembrana acinzentada que 
recobre as tonsilas, os pilares amigdalianos e a 
úvula, de difícil destacamento, que sangra à 
tentativa de remoção. O diagnóstico mais 
provável é: 
a) Angina de Plaut-Vincent 
b) Mononucleose infecciosa 
c) Difteria 
d) Infecção por Candida albicans 
 

48) Paciente de 20 anos, nadadora, queixa-se de 
otites externas recorrentes. O principal agente 
etiológico responsável por esses quadros é:  
a) Pseudomonas aeruginosa 
b) Streptococcus pneumoniae 
c) Streptococcus beta-hemolítico do grupo A 
d) Staphylococcus aureus 
 

49) Paciente de 45 anos de idade, portador de 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com 
otorréia indolor, escassa, inodora e fluida. Ao 
exame, observou-se uma perfuração de 
membrana timpânica com tecido de granulação 
em orelha média. Apresentava uma perda 
auditiva significativa, desproporcional ao resto 
dos sintomas. O diagnóstico mais provável é: 
a) Otite média aguda necrotizante 
b) Otite média sifilítica 
c) Otite média tuberculosa 
d) Herpes zoster ótico 
 

50) Paciente do sexo feminino, 15 anos, com 
abaulamento indolor em região malar direita. A 
tomografia revelou um padrão “marmóreo/vidro 
fosco” no osso da maxila, caracterizado por 
áreas hipodensas intercaladas com áreas 
hiperdensas, correspondendo à substituição de 
tecido ósseo por tecido fibroso. O diagnóstico 
mais provável é: 
a) Doença de Paget 
b) Hipertireoidismo 
c) Doença de Hand-Schuller-Christian 
d) Displasia fibrosa 
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51) O suprimento arterial da porção ântero-superior 
do septo nasal é realizado através da artéria: 
a) Palatina descendente 
b) Etmoidal anterior 
c) Etmoidal posterior 
d) Esfenopalatina 
 

52) A epistaxe constitui-se em urgência 
otorrinolaringológica. O local de origem mais 
frequente de ocorrência de epistaxe é: 
a) ântero-septal, do plexo de Kiesselbach 
b) ântero-lateral, da artéria etmoidal  
c) póstero-septal, da artéria esfenopalatina 
d) póstero-lateral, da artéria nasal lateral posterior 
 

53) Paciente de 30 anos com furunculose nasal. O 
provável agente etiológico dessa afecção é o:  
a) P. aeruginosa 
b) M. catharralis 
c) S. aureus 
d) S. pneumoniae 
 

54) Paciente imunossuprimido, procedente de 
Porto Alegre, com obstrução nasal, rinorreia 
purulenta, cacosmia e dor facial persistente há 
3 meses, cujo RX de seios da face mostra 
imagem radiopaca que se assemelha a corpo 
estranho metálico. O microrganismo mais 
provável de ser encontrado na cultura desse 
material dos seios paranasais seria: 
a) Aspergillus sp 
b) Mucor sp 
c) Staphylococcus aureus 
d) Streptococcus pyogenes 
 

55) Uma criança de 4 anos de idade chega ao 
atendimento de emergência com quadro de 
dispnéia progressiva de início súbito, mantendo 
seu corpo inclinado para frente. A primeira 
conduta seria: 
a) obter acesso venoso e infundir cristalóides 
b) examinar a cavidade oral e faringe com uma 

espátula 
c) não estimular a criança, fazer um RX lateral de 

pescoço e preparar a sala cirúrgica 
d) colher exames de sangue  
 

56) Homem de 25 anos apresenta-se no setor de  
emergência do hospital após um acidente 
automobilístico com rouquidão, enfisema 
cervical subcutâneo e perda da palpação da 
proeminência laríngea. O próximo passo do 
manejo seria: 
a) laringoscopia direta 
b) manipulação externa do pescoço 
c) entubação endotraqueal 
d) preparar-se para realização de traqueostomia, 

caso seja necessária 

57) Uma criança de quatro meses de vida é trazida 
pela mãe ao consultório por apresentar estridor 
persistente há 2 meses. Segundo a mãe, a 
criança melhora quando colocada em posição 
pronada. O diagnóstico mais provável seria: 
a) laringocele 
b) laringomalácea 
c) estenose subglótica 
d) paresia de prega vocal 
 

58) Menino de 6 anos sofreu uma injúria cervical do 
tipo “clothesline” (trauma fechado, brusco, 
contusão) enquanto andava de bicicleta. Após 
uma hora do trauma veio ao pronto-socorro 
com hemoptise em pequena quantidade e 
rouquidão. Seu tratamento seria: 
a) corticóide endovenoso e alta hospitalar 
b) infusão de cristalóides e provável entubação 

endotraqueal 
c) observação por 3 horas e alta se não piorar dos 

sintomas 
d) laringoscopia direta e observação mínima por  

12 horas 
 

59) Paciente procedente da zona rural da região 
Nordeste do Brasil apresentando lesão 
ulcerogranulomatosa em região septal anterior 
do nariz, ocasionando perfuração ampla de 
bordos friáveis e sangrantes. Realizada biópsia 
local, que evidenciou a presença de formas 
amastigotas intracelulares. O diagnóstico 
desse paciente é: 
a) hanseníase 
b) lues 
c) leishmaniose 
d) paracoccidioidomicose 
 

60) Com relação às doenças 
ulcerogranulomatosas, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) O diagnóstico da histoplasmose é feito pela 

observação direta do fungo (aspecto de “roda de 
leme”) em exame de citologia ou histopatologia.  

(  ) Nos casos mais agressivos da leishmaniose em 
sua forma cutâneo-mucosa, causada pelo 
protozoário Leishmania braziliensis, o 
acometimento mucoso nasal precede o 
acometimento cutâneo e visceral.  

(  ) A granulomatose de Wegener tem como tríade 
clínica clássica: lesões granulomatosas 
necrosantes no trato respiratório, vasculite e 
glomerulonefrite.  

(  ) A hanseníase tuberculóide apresenta 
baciloscopia negativa e acomete apenas pele, 
gânglios e nervos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V 
b) F - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) F - V - F - V 

 


