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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

DIREITO À SAÚDE 
               Dalmo de Abreu Dallari 

  
Quando se fala em saúde, a primeira idéia das pessoas é que 

se tem saúde quando não se tem doença. E muitos acham que 
não adianta querer ter saúde ou querer que o governo garanta a 
saúde porque muitas doenças acontecem por motivos que não 
dependem da vontade das pessoas ou das ações dos governos e 
por isso não podem ser evitadas. Para os que pensam desse 
modo parece estranho falar em direito à saúde. Será possível que 
uma pessoa possa ter o direito de não apanhar uma verminose, 
de não ter bronquite, de não contrair tuberculose ou sarampo? 

Antes de tudo, para que se diga que uma pessoa tem saúde 
não basta que ela não sofra de alguma doença. Uma das 
organizações mais importantes do mundo especializada em 
assuntos de saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
adverte que não é suficiente a ausência de doenças. Para que se 
diga que uma pessoa tem saúde é preciso que ela goze de 
completo bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer que, 
além de estar fisicamente bem, sem apresentar sinal de doença, a 
pessoa deve estar com a cabeça tranqüila, podendo pensar 
normalmente e relacionar-se com outras pessoas sem qualquer 
problema. É preciso também que a pessoa não seja tratada pela 
sociedade como um estorvo ou fardo repugnante e que possa 
conviver com as demais em condições de igualdade e de 
respeito. 

Tudo isso faz parte da saúde. Assim, portanto, o direito à 
saúde, que deve ser assegurado a todas as pessoas de maneira 
igual, significa o direito de estar livre de condições que 
impeçam o completo bem-estar físico, mental e social. 

 
 

01 - O tema do direito à saúde é tratado de forma impessoal; 
esse tratamento é construído, no texto, por meio de muitos 
elementos. Assinale aquele elemento que NÃO é representativo 
desse tratamento no primeiro período do texto: 

 
(A) a presença da terceira pessoa: se tem saúde; 
(B) a utilização do sujeito indeterminado: se fala; 
(C) o emprego do pronome se: não se tem doença; 
(D) o uso de palavras gerais: pessoas; 
(E) a construção negativa: não se tem doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 - A alternativa que mostra uma maneira de reescrever-se o 
primeiro período do texto com alteração de seu sentido original 
é: 

 
(A) Quando se fala em saúde, a primeira idéia das pessoas é 

que, quando não se tem doença, se tem saúde; 
(B) Tem-se saúde quando não se tem doença, essa é a primeira 

idéia das pessoas quando se fala em saúde; 
(C) A primeira idéia das pessoas, quando se fala em saúde, é 

que se tem saúde quando não se tem doença; 
(D) Quando não se tem saúde tem-se doença, essa é a primeira 

idéia das pessoas quando se fala em saúde; 
(E) Ao se falar em saúde, a primeira idéia das pessoas é que se 

tem saúde sempre que não se tem doença. 
 
 

03 - “Será possível que uma pessoa possa ter o direito de não 
apanhar uma verminose, de não ter bronquite, de não contrair 
tuberculose ou sarampo?”; o verbo TER é usado freqüentemente 
em lugar de outros de significado mais específico. No caso desse 
fragmento do texto, por exemplo, o verbo TER é empregado em 
lugar, respectivamente, de: 

 
(A) dispor de / contaminar-se; 
(B) usufruir / sofrer de; 
(C) utilizar / contrair; 
(D) ganhar / adquirir; 
(E) gozar / possuir. 

 
 

04 - “muitos acham que não adianta querer ter saúde ou querer 
que o governo garanta a saúde”; para que os segmentos “querer 
ter saúde” e “querer que o governo garanta a saúde” tenham 
construção semelhante, a opção correta é: 

 
(A) querer  ter saúde / querer garantir a saúde; 
(B) querer ter saúde / querer o governo garantir a saúde; 
(C) querer ter saúde / querer a saúde garantida pelo governo; 
(D) querer que se tenha saúde / querer que o governo garanta a 

saúde; 
(E) querer que a saúde seja tida / querer que o governo garanta 

a saúde. 
 
 

05 - Os pensamentos citados no primeiro parágrafo do texto: 
 

(A) são comprovados com exemplos no restante do texto; 
(B) são apoiados pelo autor do texto; 
(C) são combatidos pelos parágrafos seguintes; 
(D) são considerados como um correto saber popular; 
(E) são vistos como conseqüência de interesses políticos. 
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06 - A presença da OMS, no segundo parágrafo do texto,  serve 
para: 
 
(A) apoiar o pensamento do autor do texto; 
(B) mostrar que as doenças são parte da natureza humana; 
(C) demonstrar que, para se ter saúde, basta não estar doente; 
(D) indicar aos governos as ações necessárias ao combate à 

doença; 
(E) confirmar o interesse mundial pelo assunto abordado no 

texto. 
 
 
07 - O conceito de “saúde” defendido pela OMS: 
 
(A) é oposto ao conceito generalizado; 
(B) é mais amplo que o conceito comum; 
(C) opõe um saber profissional ao saber popular; 
(D) contraria o conceito defendido pelos governos; 
(E) vê a saúde como fato exclusivamente social. 
 
 
08 - O elemento do texto que tem seu valor indicado 
INCORRETAMENTE é: 
 
(A) “Assim, PORTANTO, o direito à saúde...”(§3) = 

conclusão; 
(B) “não seja tratada COMO um estorvo”(§2) = comparação; 
(C) “QUANDO se fala em saúde”(§1) = tempo; 
(D) “PORQUE muitas doenças acontecem”(§1) = causa; 
(E) “muitas doenças acontecem POR motivos”(§1) = meio. 
 
 
09 - “Para que se DIGA...”, “que o governo GARANTA... ”. Se, 
em lugar dos verbos destacados, tivéssemos, respectivamente, os 
verbos PROVER e INTERVIR, as formas correspondentes 
seriam: 
 
(A) proveja / intervinha; 
(B) prove / interveja; 
(C) provenha / intervisse; 
(D) proveja / intervenha; 
(E) provenha / interveja. 
 
 
10 - “o completo bem-estar”; a forma plural desse segmento é: 
 
(A) os completos bem-estares; 
(B) os completos bem-estar; 
(C) os completos bens-estares; 
(D) os completos bens-estar; 
(E) o completo bem-estar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

11 - Atualmente a organização das “portas de entrada” das 
instituições públicas de saúde no Rio de Janeiro se faz orientada 
pelo critério de: 
 
(A) oferta de serviços; 
(B) necessidade do usuário; 
(C) demanda do usuário; 
(D) atendimento referenciado; 
(E) adscrição de clientela. 
 
 
12 - Das estratégias propostas pelo governo federal, aquela que 
busca reorientar a organização da “porta de entrada” das 
instituições públicas é: 
 
(A) Farmácia Popular;  
(B) QualiSUS; 
(C) Bolsa Família; 
(D) Brasil Sorridente; 
(E) Educação Permanente. 
 
 
13 - Hierarquização do Sistema de Saúde significa    
organização por: 
 
(A) níveis diferentes de gestão;  
(B) áreas geográficas distintas; 
(C) programas específicos por patologias; 
(D) níveis de complexidade tecnológica; 
(E) critérios de vigilância epidemiológica. 
 
 
14 - O Programa de Saúde da Família ( PSF ) foi ampliado pelo 
Ministério da Saúde nos dois últimos anos em 31%. Esta é uma 
estratégia de reorientação da atenção:  
 
(A) primária; 
(B) secundária; 
(C) terciária; 
(D) quaternária; 
(E) suplementar. 
 
 
15 - Entre as características da organização do PSF encontra-se: 
 
(A) ampliação da necessidade de leitos hospitalares; 
(B) centralização do atendimento nos agentes comunitários de 

saúde; 
(C) atenção de populações em situação de risco; 
(D) ausência de encaminhamento para consultas 

especializadas; 
(E) cadastramento de famílias com adscrição de clientela. 
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16 - Em junho de 2005 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU ), parte 
integrante da política nacional de atendimento às urgências. 
Considerando a necessidade de classificação de risco para 
organização deste atendimento, estamos respeitando o princípio 
do SUS de:  
 
(A) universalidade;  
(B) descentralização; 
(C) equidade; 
(D) integralidade; 
(E) hierarquização. 
 
 
17 - O Sistema Único de Saúde, cujo arcabouço jurídico-
institucional é definido pela Constituição Federal de 1988 tem 
fundamentação legal nos dispositivos abaixo, EXCETO:  
 
(A) NOAS 1/2;  
(B) Lei n º 8080 / 1990; 
(C) Lei n º 8142 / 1990; 
(D) NOBs 91,92,93 e 96; 
(E) RDC n º 50 / 2002. 
 
 
18 - O controle social previsto na regulação do Sistema de 
Saúde, com representação de usuários está presente na seguinte 
instância:  
 
(A) Conselhos de Saúde; 
(B) Comissão tripartite; 
(C) Comissão bipartite; 
(D) CONASS; 
(E) CONASEMS. 
 
 
19 - O impacto da violência urbana na saúde da população é 
temática obrigatória entre gestores de saúde, que devem buscar 
iniciativas para minimizar estes índices. Em São Paulo, o 
Programa Escola da Família, que abre as escolas nos finais de 
semana para atividades da comunidade, resultou em queda no 
índice de homicídios em 57%, no porte de drogas em 81% e no 
de furtos em 45,5%. Esta iniciativa agrega dois princípios das 
ações do SUS, a saber: 
 
(A) equidade e regionalização; 
(B) integralidade e intersetorialidade; 
(C) universalidade e hierarquização; 
(D) controle social e equidade; 
(E) hierarquização e gratuidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - Considerando os números relativos à obesidade que 
revelam 16 % da população mundial acima do peso e 300 
milhões de pessoas clinicamente obesas, das estratégias abaixo 
destinadas à população geral aquela que se correlaciona 
adequadamente com seu objetivo de prevenção é: 
 
(A) taxação de fast foods → redução do consumo → terciária; 
(B) estímulo ao aleitamento materno →melhor controle do 

bebê sobre a quantidade ingerida → primária; 
(C) estímulo à caminhadas para o deslocamento → aumento 

do gasto calórico → específica; 
(D) proibição de máquinas de refrigerantes em escolas         → 

estímulo aos sucos naturais → secundária; 
(E) oferta de cirurgias bariátricas pelo SUS → redução da 

capacidade alimentar → primordial. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA 
 
 

21 - Bloqueio átrio ventricular ocorre, mais comumente, durante 
o uso de: 
 
(A) doperidol; 
(B) lítio; 
(C) cocaína; 
(D) teofilina; 
(E) anfetamina. 
 
 
22 - O antídoto específico para a intoxicação pelo    
acetaminofen é: 
 
(A) nitritio de sódio; 
(B) naloxone; 
(C) piridoxina; 
(D) acetil cisteína; 
(E) atropina. 
 
 
23 - O fluconazol pode provocar mais freqüentemente: 
 
(A) hepatite; 
(B) neurite; 
(C) cálculo renal; 
(D) pancreatite; 
(E) miopatia. 
 
 
24 - O anti-hipertensivo, usado no tratamento de urgência da 
hipertensão arterial, que atua como vaso dilatador é: 
 
(A) furosemida; 
(B) enalapril; 
(C) nifedipina; 
(D) captopril; 
(E) hidralazina. 
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25 - A alteração laboratorial mais freqüentemente associada ao 
lupus eritematoso sistêmico é: 
 
(A) anemia; 
(B) leucopenia; 
(C) trombocitopenia; 
(D) proteinúria; 
(E) hematúria. 
 
 
26 - A queimadura de um membro superior inteiro, em adulto, 
corresponde a uma área corporal de cerca de: 
 
(A) 2%; 
(B) 4%; 
(C) 9%; 
(D) 15%; 
(E) 17%. 
 
 
27 - É cefalosporina de 3ª geração: 
 
(A) cefalexina; 
(B) cefalotina; 
(C) cefotaxina; 
(D) cefaxitin; 
(E) cefadroxil. 
 
 
28 - A maior concentração de sódio ocorre em secreção de: 
 
(A) glândula sudorípara; 
(B) bile; 
(C) estômago; 
(D) íleo; 
(E) duodeno. 
 
 
29 - Além da glicemia de jejum, o exame mais indicado para 
acompanhar um doente com Diabetes mellitus é: 
 
(A) insulinemia; 
(B) curva glicêmica; 
(C) HOMA; 
(D) GAD65; 
(E) hemoglobina glicosilada. 
 
 
30 - É causa de hipopotassemia: 
 
(A) insuficiência renal aguda; 
(B) uso de espironolactona; 
(C) amiloidose; 
(D) alcalose; 
(E) lupus eritematoso sistêmico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              

 
7 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA  
- OTORR

OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

31- Em relação à otite externa maligna, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I -  é uma infecção invasiva e necrotizante, que acomete 
geralmente diabéticos, idosos e imunodeprimidos.  

II -  o diagnóstico é feito pelo quadro clínico, exame 
histopatológico, cultura da secreção, dosagem da VHS, 
tomografia computadorizada, cintilografia com gálio 
citrato 67 e cintilografia com tecnécio 99m MDP. 

III -  o acompanhamento deve ser feito pelo exame clínico, 
dosagens seriadas da VHS e cintilografia seriada com 
tecnécio 99m MDP, por pelo 2 anos. 

 
Assinale: 
 
(A) se apenas a afirmativa I está correta; 
(B) se apenas a afirmativa II está correta; 
(C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) se todas as afirmativas estão corretas.  
 
32 - Em relação aos tumores de glândulas salivares, NÃO é 
correto afirmar que: 
 
(A) o tumor de Warthin é o tumor maligno mais comum em 

homens (25:1); 
(B) o adenocarcinoma de células acinares acontece mais 

comumente na parótida, de forma unilateral, sendo mais 
freqüente em mulheres (3:2); 

(C) o carcinoma adenóide cístico é o tumor maligno mais 
comum das glândulas salivares intraorais; 

(D) o cistoadenocarcinoma é um tumor maligno raro, com 
formações císticas proeminentes e freqüentemente 
crescimento papilar; 

(E) o carcinoma mucoepidermóide ocorre em glândulas 
salivares maiores e menores, tendo predileção pela 
parótida e por glândulas salivares menores da cavidade 
oral. 

 
33 - Em relação à síndrome de imunodeficiência adquirida 
(SIDA), analise as afirmativas a seguir: 
  

I – são afecções comuns: sarcoma de Kaposi, molusco 
contagioso, dermatite seborrêica; monilíase oral, gengivite, 
úlceras herpéticas gigantes e leucoplasia pilosa; 
II – a leucoplasia pilosa é uma lesão branca na borda livre 
da língua, causada pelo citomegalovírus; 
III – mais de 50% dos pacientes com SIDA têm sinais ou 
sintomas na região da cabeça e pescoço. 
 

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

34 - NÃO faz parte do complexo ostiomeatal da parede lateral 
das fossas nasais: 
  
(A) processo unciforme (uncinado); 
(B) hiato semilunar; 
(C) bulla etmoidal; 
(D) óstio primário do seio maxilar; 
(E) célula de Onodi.  
 
 
35 - Assinale a afirmativa correta: 
  
(A) a eminência arqueada, corresponde  ao canal semicircular 

superior; 
(B) o triângulo de Trautmann é uma área triangular, tendo 

como base superior a dura-máter da fossa média; na frente 
o seio sigmóide e atrás a porção horizontal da artéria 
carótida interna ; 

(C) no promontório localiza-se o plexo nervoso de Rivinus; 
(D) do processo cocleariforme surge o tendão do músculo 

tensor do estribo; 
(E) o nervo corda do tímpano emerge do gânglio geniculado.  
 
 
36 - Com relação ao etmóide, NÃO é correto afirmar que: 
  
(A) a primeira lamela é representada pelo processo uncinado, a 

segunda pela bula etmoidal e a terceira é a lamela basal da 
concha média;    

(B) a célula de Haller é definida como a pneumatização da 
célula mais posterior, onde é aparente um abaulamento do 
canal óptico no interior do  etmóide posterior;  

(C) lateralmente ao seio esfenoidal estão localizadas estruturas 
como a  artéria carótida interna, o nervo óptico e o 
terceiro,  quarto, quinto e  sexto nervos cranianos; 

(D) a inervação sensorial é feita pelo nervo maxilar, ramo do 
trigêmeo; 

(E) a drenagem venosa do complexo etmoidal é feita para o 
seio cavernoso, veias faciais e tributárias do plexo 
pterigóideo. 

 
 
37 - É correto afirmar que: 
  
(A) os músculos intrínsecos da laringe são pares e restritos à 

laringe; 
(B) o cônus elástico,  a epiglote e o ligamento vocal definem o 

espaço pré-epiglótico;  
(C) o músculo cricoaritenoideo lateral  é o músculo abdutor 

das pregas vocais; 
(D) o ventrículo ou seio de Morgagni é um pequeno espaço 

entre a banda ventricular e a prega vocal; 
(E) o espaço de Heinke  é limitado pela prega ariepiglótica, 

aritenóide e membrana tireoidea. 
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38 - Observe as afirmativas a seguir, em relação à paralisia 
facial: 
 

I – para o topodiagnóstico são usados: teste do 
lacrimejamento, teste com o estimulador de Hilger, pesquisa 
do reflexo estapédio, avaliação do paladar e do fluxo 
salivar.  
II – são ramos intrapétreos do nervo facial: nervoso petroso 
superficial maior, ramo estapédico e nervo corda do 
tímpano. 
III – são três as categorias de lesão: neurotmese – bloqueio 
fisiológico, sem degeneração valeriana; axonotmese – 
comprometimento parcial dos axônios e bainhas de mielina, 
com neurilema contínuo; neuropraxia – interrupção 
completa do nervo, sem possibilidade de regeneração. 

 
Assinale: 
 
(A) se apenas a afirmativa I está correta; 
(B) se apenas a afirmativa II está correta;  
(C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) se todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
39 - Com relação à doença de Ménière é correto afirmar que: 
  
(A) na audiometria tonal do início da doença, há perda nas 

freqüências agudas, e com o evoluir, há o acometimento 
nas freqüências graves;  

(B) não se identifica recrutamento nos testes supraliminares;  
(C) na audiometria de tronco cerebral (BERA) há o aumento 

do intervalo entre as ondas I e V; 
(D) a emergência do tendão do músculo tensor do martelo é 

muitas vezes responsável pela hidropsia labiríntica; 
(E) a eletrococleografia mostra alterações no caso de hidropsia 

labiríntica.  
 
 
40 - NÃO é correto afirmar com relação a otospongiose 
(otosclerose): 
  
(A) pode ocorrer a tríade de Bézold; 
(B) no grau I de Schwambach têm-se: curva aérea ascendente  

e óssea normal ou com entalhe de Carhart em 2000 Hz; 
(C) o reflexo estapédio encontra-se ausente ou com o efeito 

on-off; 
(D) é a doença retrococlear mais freqüente na população 

feminina, com agravamento na gestação e/ou na 
menopausa;  

(E) na otoscopia podemos encontrar a mancha de Schwartze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 - Em relação à vertigem postural paroxística benigna, analise 
as afirmativas a seguir: 
 

I – vertigens rotatórias com nistagmos horizontais ou 
horizonto-rotatórios, quando assumem determinadas 
posições da cabeça.  
II – a história clínica sugere o diagnóstico, que é 
confirmado pela manobra de Dix-Hallpike. 
III – a vertigem dura de 1 a 40 segundos, surge 3 a       4 
segundos, após assumir a posição desencadeante. 
Ausência de hipoacusia ou zumbidos.  

 
Assinale: 
 
(A) se apenas a afirmativa I está correta; 
(B) se apenas a afirmativa II está correta;   
(C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) se todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
42 - Com relação ao neuroma do acústico (schwannoma 
vestibular) é correto afirmar que: 
  
(A) ocorre sempre de forma bilateral;  
(B) na maioria dos casos, o teste de discriminação vocal se 

encontra preservado, com índices maiores do que 90%; 
(C) no exame eletronistagmográfico,  o neuroma do acústico 

se apresenta geralmente como uma síndrome periférica 
deficitária;  

(D) no BERA os achados são: preservação do intervalo de 
latência entre as ondas I e V , e aparecimento da onda V 
sem a onda I; 

(E) a degeneração maligna do schwannoma é freqüente.  
 
 
43 - Com relação às massas cervicais, NÃO é correto afirmar: 
  
(A) o exame citológico de material aspirado por agulha fina é 

o método inicial de avaliação das massas cervicais; 
(B) os linfangiomas são classificados em capilar, cavernoso e 

cístico; 
(C) os hemangiomas são os tumores mais comuns da infância, 

acometendo cerca de 12% das crianças abaixo de 2 anos; 
(D) a sarcoidose é uma doença granulomatosa causada pelo 

Mycobacterium avium com linfadenomegalia em 75-90% 
dos casos; 

(E) a mononucleose é causada pelo Epstein-Barr vírus, sendo 
causa de linfadenopatia em 80 a 90% dos casos. 
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44 - Com relação ao câncer da laringe é correto afirmar que: 
  
(A) os tumores primitivos da região subglótica são raros ;  
(B) os tumores T1 em terço médio de pregas vocais dão 

metástases cervicais precoces;  
(C) o tratamento para os tumores subglóticos é a laringectomia 

horizontal; 
(D) mais de 90% dos tumores malignos da laringe são do tipo 

adenocarcinoma, originados do epitélio de revestimento; 
(E) nos pacientes com tumor glótico T3 ou T4  é raro o 

acometimento da mobilidade da prega vocal. 
 
 
45 - Em relação ao estudo tomográfico computadorizado da 
orelha média, analise as afirmativas a seguir: 
 

I – a erosão da parede lateral do epitímpano, com 
apagamento do esporão de Chaussé ou muro da lojeta e o 
aumento do espaço de Proussak, são achados compatíveis 
com otite média aguda. 
II – pode identificar eventuais complicações como fístulas 
labirínticas, acometimento do canal de Falópio e de 
estruturas correlatas como a dura-máter e o seio sigmóide. 
III – na otospongiose, pode ser identificado o foco de 
descalcificação na cápsula labiríntica. 

 
Assinale: 
 
(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;  
(E) todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
46 - Observe as afirmativas a seguir, em relação às emissões 
otoacústicas: 
 

I – é um método subjetivo de avaliação auditiva. 
II – o estudo dos produtos de distorção das emissões 
otoacústicas pode ser usado para a triagem auditiva 
neonatal. 
III – têm origem nas células ciliadas internas do órgão de 
Corti, podendo ser espontâneas ou evocadas. 
 
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; 
(E) todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 - Em relação ao BERA, NÃO é correto afirmar que: 
 
(A) as origens das 5 ondas de importância clínica são:            I 

- nervo auditivo; II - núcleo coclear; III - complexo olivar; 
IV - leminisco lateral e V - colículo inferior; 

(B) nas disacusias condutivas há o alargamento dos intervalos 
interpicos I - III e I - V; 

(C) serve como coadjuvante no diagnóstico de morte cerebral; 
(D) é usado para monitorização  intra-operatória das cirurgias 

onde se manipula o VIII nervo e o tronco; 
(E) a resposta normal é:  limiar igual ou menor que 30 dB, 

com intervalo interpico de V-I de até 4,5 milisegundos, e 
amplitude de V maior que a de I. 

 
 
48 - Avalie as afirmativas a seguir, em relação à laringe: 
  

I – a anomalia de Arnold-Chiari é a etiologia central mais 
freqüente relacionada à paralisia congênita de prega vocal , 
na maioria das vezes bilateral. 
II – o diafragma laríngeo é uma fenda na região posterior da 
laringe, comunicando-a com a hipofaringe e eventualmente 
com o esôfago. 
III – a laringomalácia é a causa mais freqüente de estridor 
laríngeo no primeiro ano de vida, sendo raros os casos que 
não se estabilizam com um ano de vida. 

 
Assinale: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta; 
(B) apenas a afirmativa II está correta; 
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
49 - Sobre a fisiologia do equilíbrio, NÃO é correto afirmar: 
  
(A) os ductos semicirculares são sensores da aceleração 

angular, promovendo o equilíbrio estático;  
(B) formam pares funcionais: os ductos laterais direito e 

esquerdo; os ductos superior direito e posterior esquerdo; 
e os ductos superior esquerdo e posterior direito; 

(C) a corrente endolinfática produz sensação subjetiva de 
rotação no plano do canal excitado, nistagmo, reações 
musculares; e sua direção é referida pelo sentido da 
componente rápida do nistagmo; 

(D) o saco endolinfático equilibra a pressão entre o saco 
endolinfático e o espaço subaracnóideo, e absorve 
endolinfa; 

(E) o sáculo e o utrículo são sensores da aceleração linear. 
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50 - Assinale a afirmativa correta: 
  
(A) na otite média serosa  observa-se: disacusia condutiva e 

curva  timpanométrica tipo A; 
(B) nas doenças retrococleares, como a doença de Ménière,  o 

recrutamento pode ser identificado pelos métodos de Metz 
e Fowler; 

(C) o teste do glicerol é considerado positivo para as doenças 
retrococleares, quando há a melhora de 10 dB em pelo 
menos 1 a 2 freqüências da palavra ; 

(D) nas perdas auditivas induzidas pelo ruído, a perda auditiva 
inicia-se na freqüência de 1000 Hz, que é a zona de 
hipersensibilidade do órgão de Corti; 

(E) na disacusia sensorial observa-se:  Rinne positivo 
encurtado, Schwabach encurtado, Weber lateralizado para 
a orelha normal ou melhor, presença de recrutamento e 
diplacusia.  

 
 
51 - NÃO é correto afirmar que: 
  
(A) o diagnóstico da Rinoscleroma é feito pela pesquisa de 

células de Mikulicz, no exame histopatológico e da 
bactéria Klebsiella rhinoscleromatis, no exame de cultura;    

(B) na forma virchoviana  da Hanseníase, a pesquisa de bacilo 
na linfa é quase sempre positiva. É uma forma anérgica e 
grave; 

(C) a histoplasmose é causada pelo protozoário Histoplasma 
capsulatum; 

(D) a granulomatose de Wegener pode ser confirmada pela 
pesquisa do C-ANCA; 

(E) o agente da blastomicose é o Paracoccidioidomicosis 
brasiliensis . 

 
 
52 - É correto afirmar que: 
  
(A) os tumores de hipofaringe metastatizam principalmente 

para os linfonodos jugulo-carotídeos – níveis II, III e IV;  
(B) o angiofibroma juvenil é a neoplasia maligna mais comum 

na região da cabeça e pescoço nos adolescentes do sexo 
masculino;  

(C) a otalgia reflexa, associada aos tumores de hipofaringe, 
tem como via aferente o nervo de Billroth; 

(D) o adenocarcinoma é o tumor mais freqüente da laringe; 
(E) as localizações mais freqüentes do linfoma na região da 

cabeça e pescoço são o assoalho bucal e a língua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 - Observe as afirmativas a seguir, em relação ao papiloma 
invertido: 
 

I – o papiloma invertido é um tumor nasal raro (0,5-7% 
dos tumores nasais) com crescimento epitelial 
neoplásico em direção ao estroma subjacente. 
II – os sintomas mais comuns são: obstrução nasal 
bilateral mantida (98% dos casos) , epistaxe e anosmia.  
III – no exame endoscópico observa-se a presença de 
massa lisa, avermelhada, coberta por secreção e exudato 
fibrinoso.  

 
Assinale: 
 
(A) se apenas a afirmativa I está correta;  
(B) se apenas a afirmativa II está correta;  
(C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) se todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
54 - Com relação à polipose nasossinusal é correto afirmar que: 
  
(A) a tríade de Samter é observada em pacientes com asma, 

polipose e vasculite alérgica;  
(B) a síndrome de Young é uma discinesia ciliar primária 

relacionada à bronquiectasia e situs inversus;  
(C) o pólipo antrocoanal de Killian está relacionado à asma e à 

intolerância a salicilatos; 
(D) os pacientes com fibrose cística têm elevada incidência de 

polipose nasossinusal e de pseudomucocele;  
(E) pelo potencial de malignização, está indicada a 

radioterapia no pós-operatório dos pacientes de polipose 
nasossinusal em estágio IV.  

 
 
55 - Com relação à laringoscopia, NÃO é correto afirmar que: 
  
(A) Nas paralisias nucleares, as lesões dos neurônios motores 

inferiores do núcleo do vago resultam em paralisia 
laríngea flácida;  

(B) A lesão do nervo laríngeo superior leva inicialmente à 
paralisia mediana, que evolui para a posição paramediana;  

(C) O sulco vocal é uma lesão em forma de fenda ou 
depressão longitudinal na prega vocal, paralela à borda 
livre; 

(D) O granuloma laríngeo ocorre principalmente no 1/3 
posterior das pregas vocais ;  

(E) O nódulo vocal ocorre mais freqüentemente em borda 
livre de pregas vocais, em junção de 1/3 médio com 1/3 
anterior. 
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56 - Em relação às laringites na infância, observe as afirmativas 
a seguir: 
 

I – a epiglotite é uma infecção aguda, de etiologia 
bacteriana, com quadro de angústia respiratória aguda e 
rapidamente evolutiva. 
II – a laringite estridulosa é uma das formas mais freqüentes 
de laringite em crianças e na nasofaringolaringoscopia 
observa-se o edema subglótico. 
III – a papilomatose juvenil tem maior incidência entre 1 e 3 
anos de vida, com sintomas progressivos como: rouquidão, 
disfonia e estridor. Apresenta-se com lesões múltiplas 
confluentes em pregas vocais e comissura anterior. 

 
Assinale: 
 
(A) se apenas a afirmativa I está correta; 
(B) se apenas a afirmativa II está correta;   
(C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(E) se todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
57 - Com relação às sialoadenites é correto afirmar que: 
  
(A) na parotidite epidêmica, a secreção glandular é 

mucopurulenta; 
(B) a sialolitíase acomete preferencialmente a glândula 

parótida;  
(C) a rânula é uma forma de sialoadenose cujo tratamento é a 

marsupialização; 
(D) na SIDA, as parótidas podem estar acometidas com 

múltiplos cistos linfoepiteliais nas glândulas;  
(E) a parotidite epidêmica é causada pelo coxsackie vírus, cuja 

profilaxia é feita pela vacinal tríplice viral.  
 
 
58 - Com relação ao edema de Reinke, NÃO é correto afirmar 
que: 
  
(A)  a drenagem linfática escassa na camada superficial da 

lâmina própria prejudica a absorção  do edema 
inicialmente acumulado; 

(B)  o espaço de Reinke corresponde a camada superficial da 
lâmina própria, onde ocorre a deposição de material 
gelatinoso; 

(C)  predomina em paciente do sexo masculino, com idade 
entre 20 e 30 anos;  

(D)  geralmente é bilateral, simétrico ou não; 
(E)  história de rouquidão persistente e progressiva em 

tabagistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 - Assinale a afirmativa correta: 
  
(A)  os cistos branquiais são remanescentes de aparatos 

branquiais.  São mais freqüentes de 1o e de 4o arco; 
(B)  a infecção do espaço retrofaríngeo é mais freqüente na 

população pediátrica; 
(C)  o trismo e o abaulamento da parede lateral em direção à 

amígdala palatina são sinais típicos da fasciíte 
necrotizante. 

(D)  os tumores de hipofaringe e de tireóide dão metástases 
precoces para os linfonodos submentonianos; 

(E)  a doença da arranhadura do gato é causada pelo 
Staphylococcus aureus e/ou Streptococcus do grupo A. 

 
 
60 - Observe as afirmativas a seguir: 
 

I – O anel linfático de Waldeyer pertence a um grupo de 
órgãos linfoepiteliais que fazem companhia às placas de 
Peyer (bursa de Fabricci da aves). 
II – A superfície interna da faringe é revestida por epitélio 
cilíndrico ciliado na naso e orofaringe e pavimentoso 
estratificado na hipofaringe. 
III – Angina é todo processo inflamatório e/ou infeccioso, 
de origem local ou geral, da mucosa faríngea. 

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