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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
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1. Com relação às malformações nasossinusais 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O tratamento de meningoencefalocele e glioma 
é sempre cirúrgico; enquanto que para o cisto 
dermoide o tratamento de rotina é o 
acompanhamento da lesão.   

B) O glioma frontoetmoidal divide-se em: 
nasofrontal, nasoetmoidal e naso-orbital. 

C) O glioma tem seu diagnóstico confirmado 
sempre que houver massa cerebral 
extracraniana, sem a herniação da dura-máter, 
podendo apresentar conexão com o sistema 
nervoso central. 

D) A meningoencefalocele frontoetmoidal e a 
frontoesfenoidal/ esfeno-orbital causam 
obstrução nasal; o que não ocorre na 
meningoencefalocele basal. 

E) A meningoencefalocele basal deve ser 
abordada por acesso cirúrgico via fossa média, 
pois a endoscopia nasal não permite remoção 
completa do tumor. 

 
2. Sobre rinite alérgica, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A dosagem de IgE sérica total é um método 
bastante sensível, porém, pouco específico 
para o diagnóstico de doenças alérgicas. 

B) Atualmente, a classificação de rinite alérgica, 
segundo Allergic Rhinitis and Impact on 
Asthma (ARIA), baseia-se nos antígenos 
envolvidos. 

C) A rinometria acústica é um exame dinâmico em 
que é medida a resistência nasal; a 
rinomanometria é um exame estático em que 
se calcula a área e o volume da cavidade 
nasal. Esses exames são úteis no diagnóstico 
da etiologia alérgica. 

D) Os anti-histamínicos clássicos apresentam 
moléculas pequenas que atravessam a 
barreira hematoencefálica, caracterizando seu 
efeito sedativo. São exemplos dessa classe: 
levocetirizaina, cetirizina, epinastina e 
loratadina. 

E) Não há associação da asma com a rinite. 
 
3. Sobre discinesias ciliares, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A discinesia ciliar primária é uma doença 
genética autossômica dominante, 
caracterizada por defeito da motilidade das 
estruturas ciliadas. 

B) O diagnóstico diferencial deve incluir fibrose 
cística, imunodeficiências (principalmente de 
complemento, imunoglobulina G e neutrófilos), 
deficiência de alfa 1 antitripsina, refluxo 
gastroesofágico e síndrome de Young. 

C) As discinesias ciliares secundárias apresentam 
quadro sistêmico e irreversível; porém sua 
ocorrência é rara. 

D) O teste da sacarina e a análise do batimento 
ciliar in vitro são utilizados para o diagnóstico 
preciso das discinesias. 

E) Anormalidades ciliares são de caráter 
congênito apenas. 

 
4. Sobre o nasoangiofibroma juvenil, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) O nasoangiofibroma juvenil é um tumor 
encapsulado, ricamente vascularizado, que 
ocorre quase, exclusivamente, em 
adolescentes do sexo masculino. 

B) O sintoma mais comum é o aumento do 
volume facial. 

C) O tratamento via endoscópica está indicado 
para os tumores com estágio IIa ou IIIa da 
classificação de Fisch (modificada). 

D) Uma vez ressecado, o nasoangiofibroma não 
apresenta recidiva, por se tratar de um tumor 
benigno. 

E) A invasão da cavidade craniana pode ocorrer 
via fissura orbital, através do seio esfenoidal e 
da fossa hipofisária, e também da placa 
cribiforme. 
 

5. Sobre as complicações das rinossinusites, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Os germes mais comuns em celulites e 

abscessos são os mesmos vistos nas 
rinossinusites crônicas, principalmente a 
moraxela.   

B) As mais comuns das complicações ósseas são 
a osteomielite do etmoide e esfenoide. 

C) A trombose do seio cavernoso apresenta 
comprometimento do I e II par, além do quadro 
geral com febre, acometimento visual bilateral 
e comprometimento do estado geral. 

D) A complicação intracraniana mais comum é o 
abscesso cerebral, por extensão direta do foco 
supurado com osteíte associada, por 
tromboflebite séptica retrógrada das veias 
diploicas, por metástases sépticas à distância 
por via hemática. 

E) Um paciente com trombose do seio cavernoso 
apresenta febre alta, alteração do estado geral, 
acometimento visual bilateral e alterações 
relacionadas com o III e o VI par. 
 

6. Sobre cirurgia ortognática, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) As osteotomias do terço médio da face são: Le 

Fort I, II e III e as segmentares de Köle, 
Schuchardt e expansão maxilar; sendo as 
osteotomias da mandíbula: sagital do ramo, em 
"L" invertido, vertical do ramo, do corpo, sagital 
subapical total, do mento, segmentares da 
mandíbula, Wassmund e subapical posterior. 

B) As osteotomias do terço médio da face são: Le 
Fort I, II e III e as segmentares Wassmund, 
Schuchardt e expansão maxilar; sendo as 
osteotomias da mandíbula: sagital do ramo, em 
"L" invertido, vertical do ramo, do corpo, sagital 
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subapical total, do mento, segmentares da 
mandíbula, de Köle e subapical posterior. 

C) As osteotomias do terço médio da face são: Le 
Fort I, II e III e as segmentares Wassmund, 
Schuchardt, sagital subapical total, subapical 
posterior e expansão maxilar; sendo as 
osteotomias da mandíbula: sagital do ramo, em 
"L" invertido, vertical do ramo, do corpo, do 
mento, segmentares da mandíbula e de Köle . 

D) As osteotomias do terço médio da face são: Le 
Fort I, II e III e as segmentares Wassmund, e 
expansão maxilar; sendo as osteotomias da 
mandíbula: sagital do ramo, em "L" invertido, 
vertical do ramo, do corpo, sagital subapical 
total, do mento, segmentares da mandíbula, de 
Köle, Schuchardt e subapical posterior. 

E) As osteotomias do terço médio da face são: Le 
Fort I, II e III e as segmentares Wassmund, 
Schuchardt e em "L" invertido; sendo as 
osteotomias da mandíbula: sagital do ramo, 
vertical do ramo, do corpo, sagital subapical 
total, do mento, expansão maxilar, 
segmentares da mandíbula, de Köle e 
subapical posterior. 
 

7. Sobre microssomia craniofacial, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A microssomia craniofacial é caracterizada por 

acometimento das estruturas faciais formadas 
a partir do primeiro e segundo arcos faciais. 

B) A microssomia craniofacial é caracterizada por 
acometimento das estruturas faciais formadas 
a partir do segundo e terceiro arcos faciais. 

C) A microssomia craniofacial é caracterizada por 
acometimento das estruturas faciais formadas 
a partir do primeiro e terceiro arcos faciais. 

D) A microssomia craniofacial é caracterizada por 
acometimento das estruturas faciais formadas 
a partir do terceiro e quarto arcos faciais. 

E) A microssomia craniofacial é caracterizada por 
acometimento das estruturas faciais formadas 
a partir do primeiro e quarto arcos faciais. 
 

8. Sobre a sequência de Pierre Robin, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Trata-se de uma anomalia caracterizada por 

micrognatia, glossoptose e obstrução das vias 
aéreas superiores, frequentemente associada 
à fissura palatina. 

B) A fissura palatina ocorre em 100% dos casos. 
C) O diagnóstico da sequência de Pierre Robin é 

feito com tomografia e ressonância nuclear 
magnética.  

D) A sequência de Pierre Robin é não sindrômica. 
E) No quadro clínico, os pacientes apresentam 

dificuldade respiratória; porém, não 
apresentam dificuldades alimentares.  

 
9. Sobre trauma facial, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) As fraturas orbitárias, sem herniação do 
conteúdo orbitário, para as cavidades sinusais, 

sem lesão muscular, enoftalmia ou hematoma, 
são tratadas, conservadoramente, sem risco 
de enoftalmia tardia. 

B) A maior causa de enoftalmia é a fratura da 
parede lateral da órbita, seguida da fratura do 
assoalho orbitário. 

C) A fratura de mandíbula é a mais comum dos 
ossos da face, sendo a terceira dos ossos do 
corpo. 

D) Nos casos de fratura de órbita tipo blow-in 
pode haver lesão do nervo oftálmico e ou dos  
vasos, principalmente, artéria oftálmica, 
provocando hemorragia, formação de 
hematoma retrobulbar, com perda visual e 
necessidade de descompressão cirúrgica 
imediata. 

E) A fratura órbito-zigomático-maxilar classifica-se 
em três tipos, de acordo com Markowitz e 
Manson. Tipo I, com tendão medial fixado a 
grande fragmento ósseo; Tipo II, com tendão 
medial fixado a fragmento ósseo; e Tipo III, 
com tendão medial fixado a diminutos 
fragmentos ósseos. 
 

10. Sobre as fissuras labiopalatinas, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Os procedimentos de tratamento das fissuras 

labiopalatinas iniciam-se aos nove meses de 
idade, em média, fazendo o fechamento do 
lábio bilateral, que pode se estender ao 
assoalho do vestíbulo nasal.  

B) A partir dos 24 meses está indicado o 
fechamento do palato, tendo em vista a 
prevenção da fala típica à qual o paciente pode 
ficar condicionado. 

C) A cirurgia ortognática está indicada após a 
definição do crescimento facial, por volta dos 
16 a 18 anos. 

D) A insuficiência velofaríngea tem sua correção a 
partir dos 8 anos de idade. 

E) Os enxertos ósseos alveolares são indicados 
por volta de 16 a 18 anos. 

 
11. Sobre insuficiência valvular, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A válvula nasal interna é limitada, 
medialmente, pelo septo e columela e, 
lateralmente, pela asa nasal. 

B) O método diagnóstico confiável e fidedigno 
para definição de insuficiência valvular é a 
endoscopia flexível. 

C) O músculo diltador nasal origina-se na crura 
medial da cartilagem lateral superior, sendo a 
musculatura mais importante da válvula nasal. 

D) A válvula interna é o ponto de maior resistência 
do fluxo aéreo - 50% do total da resistência 
aérea. 

E) O músculo nasal origina-se na crura lateral da 
cartilagem lateral inferior, sendo a musculatura 
mais importante da válvula nasal. 
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12. Sobre ectrópio e entrópio, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O entrópio cicatricial é produzido por retração 

cicatricial da lamela palpebral posterior, sendo 
causado por doenças inflamatórias como 
Stevens-Johnson. 

B) O entrópio pode estar associado ao 
deslocamento lateral do ângulo cantal 
(euribléfaro). 

C) O entrópio da pálpebra superior é de mais fácil 
tratamento cirúrgico, respondendo bem à 
técnica de Burow, modificada por Lagleise. 

D) O ectrópio atônito deve ser corrigido pela 
cantoplastia de Anderson, sem correção do 
posicionamento do ponto lacrimal, que deverá 
ser corrigido em um segundo tempo. 

E) A melhor técnica de correção do ectrópio 
cicatricial é a da blefarotomia com rotação 
marginal de Wies. 
 

13. Sobre otoplastia, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Mesmo quando a orelha em abano é 
decorrente, exclusivamente, da não dobradura 
adequada da anti-hélix, sem o 
comprometimento da concha, a técnica 
cirúrgica mantém-se a mesma; por segurança, 
para evitar a ocorrência de recidiva.   

B) Nos casos de queloide, o tratamento padrão é 
cirúrgico, com retirada do tecido hiperplásico, 
seguido de aplicação pós-operatória de 
corticoide local.  

C) O uso da faixa pós otoplastia é obrigatório até 
o 5º dia pós-operatório, não havendo evidência 
científica de seu benefício após esta data.  

D) A profilaxia pré e pós-operatória é feita com 
quinolonas, em função da grande exposição de 
cartilagem. 

E) A alteração mais evidente, na orelha em 
abano, é o subdesenvolvimento da anti-hélix. 

 
14. Sobre o estudo do potencial de ação muscular 

composto (estudo de condução nervosa), assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Para a seleção do tratamento cirúrgico é 

realizado avaliação da função neuromuscular 
por eletroneuromiografia, em paralisias faciais 
agudas, com no máximo 7 dias de evolução.  

B) Para a seleção do tratamento cirúrgico é 
realizado avaliação da função neuromuscular 
por eletroneuromiografia, em paralisias faciais 
agudas, com no máximo 15 dias de evolução.  

C) Para a seleção do tratamento cirúrgico é 
realizado avaliação da função neuromuscular 
por eletroneuromiografia, em paralisias faciais 
agudas, com no máximo 30 dias de evolução.  

D) Para a seleção do tratamento cirúrgico é 
realizado avaliação da função neuromuscular 
por eletroneuromiografia, em paralisias faciais 
agudas, com no máximo 21 dias de evolução.  

E) Para a seleção do tratamento cirúrgico é 
realizado avaliação da função neuromuscular 

por eletroneuromiografia, em paralisias faciais 
agudas, com no máximo 40 dias de evolução.  
 

15. Sobre o mento, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A inervação motora é realizada pelo trigêmio e 
a inervação sensitiva é realizada pelo nervo 
facial. 

B) Retrogenia refere-se à mandíbula 
retroposicionada. 

C) A inervação motora é realizada pelo ramo 
marginal do nervo facial e a inervação sensitiva 
é realizada pelo nervo mentual, ramo do nervo 
alveolar inferior, oriundo da divisão mandibular 
do nervo trigêmio. 

D) Gnátio é o ponto mais anteroposterior do bordo 
inferior da mandíbula e é cutâneo. 

E) O nervo mentual emerge do forame mentual, 
localizado a uma distância de 12 a 15 mm da 
linha média mandibular. 

 
16. Com relação às faringotonsilites, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) A faringite herpética é causada pelo vírus do 
herpes simples, sendo o tipo 1 mais associado 
a manifestações orais. 

B) A mononucleose infecciosa é causada pelo 
vírus Epstein-Barr, sendo o citomegalovírus 
causador das faringotonsilites virais de uma 
forma geral. 

C) O principal vírus responsável pelas 
faringotonsilites é o influenza, correspondendo 
a 20% dos casos. 

D) Febre, angina, poliadenopatia, edema de úvula 
e palato são sinais característicos da 
mononucleose, sendo indicado o início do 
tratamento com quinolona. 

E) O Staphilococcus aureus é responsável por 
20% das faringotonsilites agudas em crianças 
e adolescentes. 

 
17. Sobre as doenças aftoides, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) As lesões aftoides menores (doença de Sutton) 
representam 10% dos casos de estomatites 
aftoides recidivantes; podem durar até 6 
semanas, deixando cicatrizes após a remissão. 
Ocorrem em indivíduos entre 10 e 40 anos. 

B) As lesões aftoides maiores (doença de 
Mikulicz) localizam-se em áreas não 
queratinizadas e duram entre 7 e 14 dias. 

C) A estomatite aftoide recidivante é a doença 
mais comum da mucosa oral, caracterizando-
se pela presença de lesões ulceradas, 
solitárias ou múltiplas, de aparecimento na 
fase adulta, por período igual ou superior a um 
ano. 

D) As úlceras herpetiformes são pequenas, 
dolorosas e múltiplas, diferentes das lesões 
por vírus do herpes simples, pela ausência do 
vírus e do estágio vesicular. 
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E) A doença de Behçet é caracterizada pela 
tríade: aftas orais, genitais e uveíte recidivante. 
Não apresenta caráter recorrente. 

 
18. Sobre as afecções da língua, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A glossite mediana rômbica é considerada uma 
infecção fúngica, associada à colonização pela 
Candida albicans em 90% dos casos. 

B) A glossite migratória benigna se manifesta por 
um eritema relacionado às papilas filiformes, 
poupando a ponta e as bordas laterais da 
língua. 

C) A língua pilosa negra está associada à 
malignidade em 20% dos casos. 

D) A leucoplasia pilosa oral tem potencial maligno, 
sendo característica de pacientes 
imunossuprimidos, principalmente positivos 
para vírus da imunodeficiência humana (HIV).  

E) O carcinoma epidermoide afeta dentro da 
boca, principalmente a língua, geralmente a 
região anterolateral e dorsal. 

 
19. Sobre as manifestações orais das doenças 

sistêmicas, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A doença de Behçet afeta mulheres acima de 
30 anos, sendo o tratamento metrotexate. 

B) A doença de Kawasaki é uma vasculite 
imunomediada, cujo diagnóstico, considerado 
padrão ouro, é a sorologia de anticorpo 
anticitoplasma de neutrófilo clássico (C-ANCA). 

C) O diagnóstico de polimiosite e dermatomiosite 
é clínico. 

D) O diagnóstico da poliartrite nodosa baseia-se 
na biópsia de pele e músculos. 

E) Na granulomatose de Wegener, o exame 
histopatológico é o exame padrão ouro. 
 

20. Com relação à parotidite recorrente da infância, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) A parotidite recorrente da infância acomete 

mais o sexo feminino, sendo comum a 
evolução para necrose das células acinares e 
progressiva substituição do tecido útil por 
tecido fibroadiposo. 

B) As bactérias envolvidas na parotidite 
recorrente da infância são moraxela e 
anaeróbios. 

C) Histologicamente, biópsias de processos 
crônicos se assemelham aos da Síndrome de 
Sjögren.  

D) A tomografia com contraste é o padrão ouro 
para diagnóstico da parotidite recorrente da 
infância. 

E) A ecografia não deve ser indicada por ser um 
exame de baixa sensibilidade. 
 

21. Com relação às anomalias congênitas da laringe, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A estenose congênita é a terceira anomalia 
congênita mais comum, definida como um 
diâmetro menor que 4 mm na região cricoide 
num recém-nascido a termo. 

B) O III e o IV arcos branquiais são os mais 
envolvidos nas anomalias congênitas da 
laringe, por serem os responsáveis pela 
derivação do nervo laríngeo inferior e cricoide, 
respectivamente. 

C) O tratamento da laringomalácia é cirúrgico, em 
70% dos casos. A cirurgia indicada é a 
supraglotoplastia. 

D) A paralisia de prega vocal é a imobilidade 
secundária à disfunção do lariígeo inferior. 

E) Os hemangiomas são tumores vasculares 
benignos, em que a supraglote é a localização 
mais frequente. 

 
22. Com relação às laringites, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A forma mais comum das laringites é a 
laringotraqueíte, de etiologia viral, sendo os 
vírus parainfluenza os mais comuns. 

B) O diagnóstico do edema angioneurótico 
hereditário é feito pelo ANCA C. 

C) A etiologia viral da laringite catarral aguda 
abrange vírus sincicial respiratório e 
parainfluenza tipo 2. 

D) O crupe espasmódico é forma mais comum de 
síndrome crupe, sendo a maior causa de 
obstrução de vias aéreas, em crianças com 
idade entre seis meses e seis anos. 

E) A epiglotite é causada por uma bactéria gram 
negativa, com seis grupos sorológicos, sendo 
só o "B" considerado patológico. 
 

23. Sobre as alterações estruturais mínimas, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) O microdiafrágma causa rouquidão quando 

atinge mais de 3 mm, na comissura anterior. 
B) A ponte mucosa é a mais comum das 

alterações estruturais mínimas e a mais difícil 
de diagnosticar. 

C) O sulco vocal é uma alteração que pode 
ocorrer sob a forma de estria ou de bolsa.  

D) O cisto, normalmente, é bilateral, possui 
epitélio estratificado e contém, em seu interior, 
cristais de queratina e colesterol. 

E) A rouquidão, causada pela vasculodisgenesia, 
é explicada pela localização na face vestibular 
da prega vocal. 

 
24. Sobre as disfonias na infância, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) Os pólipos vocais apresentam em sua 
fisiopatologia a contração exagerada e 
contínua dos músculos da laringe, estando 
associada à fenda glótica médio-posterior. 

B) Pólipos são lesões fonotraumáticas, comuns 
em crianças, antes da puberdade, tendo como 
conduta indicada a exerese.  
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C) Na papilomatose laríngea, a supraglote é o 
principal local atingido, sendo os tratamentos 
mais utilizados a remoção mecânica, a 
imunoterapia e os antivirais.  

D) Nas causas periféricas das paralisias das 
pregas vocais, o nervo laríngeo recorrente 
direito é mais acometido que o laringeo 
recorrente esquerdo. 

E) Os nódulos vocais têm, em sua fisiopatologia, 
a configuração glótica com relação muito 
próxima entre as porções fonatória e 
respiratória, propiciando o aparecimento da 
fenda glótica médio posterior. 
 

25. Sobre estridor laríngeo, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O diagnóstico de laringomalácia pode ser 

confirmado por laringoscopia flexível, devendo 
ser realizado com a criança dormindo, para 
melhor avaliação e programação cirúrgica. 

B) A estenose laríngea tem como local mais 
frequente a subglote. 

C) Arnold-Chiari, hipertensão intracraniana e 
disgenesia nuclear motora, predomina nas 
paralisias unilaterais de pregas vocais. 

D) A laringotraqueíte bacteriana é uma infecção 
comum que se inicia na subglote, geralmente 
causada por bactérias gram negativas e 
anaeróbias. 

E) A papilomatose respiratória recorrente é o 
tumor benigno mais comum da infância, em 
que os sorotipos mais comumente envolvidos 
são o 16 e o 18. 

 
26. Sobre os tumores das glândulas salivares, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) O carcinoma espinocelular é um tumor primário 
comum de glândulas salivares. 

B) O carcinoma adenoide cístico, que possui 
como característica marcante a invasão 
perineural, apresenta o padrão tubular, como o 
mais comum.  

C) O carcinoma mucoepidermoide apresenta 
como tratamento inicial a radioterapia, pela 
resposta eficaz que apresenta devido à 
presença de células mucosas e escamosas em 
sua composição. 

D) O adenoma pleomórfico apresenta prognóstico 
reservado, em função da habilidade das 
células em se diferenciarem em 
mesenquimais. 

E) O tumor de Whartin só acontece na glândula 
parótida, sendo mais frequente em homens e 
fumantes. 

 
27. Sobre os tumores de tireoide, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O carcinoma papilífero, caracterizado 
histologicamente pela presença de corpos 
psamomatosos e vacúolos intranucleares, 

apresenta baixa incidência entre os tumores 
malignos de tireoide. 

B) O tumor da célula de Hürthle, considerado uma 
variante do tumor papilífero, é pouco 
agressivo. 

C) O adenoma folicular é o tumor de tireoide 
benigno mais comum, porém a citologia e a 
congelação intraoperatória não descartam a 
malignidade. 

D) Em se tratando de carcinoma medular, o 
subtipo IIA está associado ao 
hiperparatireoidismo e o IIB à 
neurofibromatose, sem hiperparatireoidismo. O 
prognóstico dos pacientes que apresentam a 
forma esporádica é melhor que o dos 
pacientes que apresentam carcinoma medular 
de herança familiar. 

E) O carcinoma anaplásico é localmente invasivo 
e, raramente, apresenta metástases à 
distância. 

 
28. Paciente 55 anos, masculino, apresentando tumor de 

laringe, em supraglote, invadindo a mucosa da base 
da língua e valécula. Presença de metástases 
linfáticas bilaterais à palpação, de até 6 cm, em seu 
maior diâmetro. Ausência de metástases à distância. 
Assinale a alternativa condizente com o estadiamento 
do paciente acima: 

 
A) T2N2cM0  
B) T3N2aM0 
C) T2N2bM0 
D) T3N2bM0 
E) T2N3M0 

 
29. Com relação às lesões traumáticas do pescoço, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A zona II estende-se do ângulo da mandíbula à 
base do crânio. 

B) A hemoptise e o ferimento "soprante" indicam 
lesão vascular. 

C) O enfisema subcutâneo pode indicar lesão do 
trato respiratório e do trato digestivo. 

D) O eco-doppler dos vasos cervicais tem sido 
utilizado para avaliar traumas cervicais 
penetrantes principalmente na zona I. 

E) Frêmito à ausculta e ausência de pulso 
indicam lesão do trato respiratório. 

 
30. Com relação às infecções dos espaços profundos do 

pescoço, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Entre os germes mais frequentes nas 
infecções dos espaços profundos do pescoço 
estão entre os aeróbios, o Streptococcus alfa- 
hemolíticos  e o Staphylococcus aureus, entre 
os anaeróbios, bacteroides oralis e o 
bacteroides melaninogenicus. 

B) A principal manifestação do comprometimento 
pós-estiloide é o trismo. 

C) É comum o comprometimento do espaço 
retrofaríngeo em adolescentes, em função do 
estímulo hormonal nos linfonodos 
retrofaríngeos. 
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D) O acometimento do espaço mastigatório 
somado ao espaço parafaríngeo é denominado 
Angina de Ludwig.  

E) O exame de escolha para o tratamento dos 
abscessos cervicais é a ultrassonografia, pela 
eficiência na localização de secreções e baixo 
custo. 

31. A presença do recrutamento de Metz e a perda ou 
decay do reflexo são estabelecidos em que teste 
audiológico? 

 
A) Provas supraliminares. 
B) Audiometria de fala. 
C) Acumetria. 
D) Imitanciometria. 
E) Testes de processamento auditivo. 
 

32. A intensidade sonora é expressa em decibeis e a voz 
humana corresponde a 45 dB. Se tivermos duas 
pessoas falando ao mesmo tempo lado a lado, a que 
intensidades se chegará? 

 
A) 90 dB. 
B) 80 dB. 
C) 46 dB. 
D) 48 dB. 
E) 45,5 dB. 
 

33. O exame da logoaudiometria pode demonstrar 
fenômeno chamado “roll over” quando: 

 
A) Existe recruitment. 
B) A perda auditiva neurossensorial em rampa 

descendente. 
C) Existe uma perda auditiva tipo retrococlear. 
D) A perda auditiva é assimétrica. 
E) Os sons muito intensos provocam vertigem e 

nistagmo. 
 

34. Com relação à orelha externa, a cissura de Santorini  
tem importância para: 

 
A) A passagem do nervo corda do tímpano. 
B) O indicativo topográfico do nervo facial antes 

de adentrar a parótida. 
C) A inserção do anel fibroso da membrana 

timpânica. 
D) A inserção das pregas tímpano maleares. 
E) A fragilidade da membrana timpânica na área 

atical para bolsas de retração. 
 

35. A malformação congênita maior da orelha interna é 
conhecida como: 

 
A) Aplasia de Michel. 
B) Síndrome de Möbius. 
C) Malformação de Mondini. 
D) Síndrome de Waademburg. 
E) Síndrome de Van Der Hoeve. 
 

36. Na síndrome de Ransay Hunt ou herpes Zoster óticus 
o vírus acomete que estrutura? 

 

A) A pele do conduto auditivo externo. 

B) Células do simpático cervical. 
C) Células ciliadas do órgão de Corti. 
D) O gânglio geniculado. 
E) Lesões vesiculosas da membrana timpânica.  
 

37. Qual o músculo responsável pelo mecanismo de 
abertura da tuba auditiva? 

A) Músculo elevador do véu palatino. 
B) Músculo da úvula. 
C) Músculo tensor do tímpano. 
D) Músculo constritor superior da faringe. 
E) Músculo tensor do véu palatino. 

 
38. Em relação ao tubo de ventilação, é CORRETO 

afirmar: 
 

A) Não está indicado em perda auditiva condutiva 
maior que 40 dB. 

B) Não indicar tubo quando a otoscopia 
demonstra alterações de aderência ou 
retração. 

C) Pode provocar perfuração persistente em até 
17% nos de longa duração. 

D) Crianças com dificuldade de acompanhamento 
às revisões não devem receber tubo. 

E) Não prescrever tubo quando o ouvido contra 
lateral também estiver afetado. 

 
39. Na otite média crônica o colesteatoma primário inicia 

sua progressão para que estrutura do ouvido? 
 

A) Tuba timpânica. 
B) Nervo facial. 
C) Canal semicircular lateral. 
D) Janela redonda. 
E) Espaço de Prussak. 
 

40. Em relação ao colesteatoma congênito qual é o sítio 
mais prevalente de acometimento? 

 

A) O ápice petroso. 
B) A orelha média. 
C) A região do ângulo ponto cerebelar. 
D) A mastoide. 
E) O conduto auditivo externo. 
 

41. O abscesso de Belzold se caracteriza pela ocorrência 
de: 

 
A) Deiscência e progressão do processo através 

do tegmen timpanii. 
B) Erosão da cortical óssea da ponta da 

mastoide. 
C) Extensão do quadro e destruição células a raiz 

temporozigomática. 
D) Petrosite com extensão inflamatória do aditus 

ad antrum. 
E) Progressão para o labirinto através da janela 

oval. 
 

42. O teste da fístula é realizado pela aplicação de 
pressão no conduto auditivo externo  e é positivo 
quando provoca vertigem e nistagmo em um  sinal 
conhecido como: 
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A) Sinal de Weber. 
B) Sinal de provocação. 
C) Sinal de Hennebert. 
D) Sinal  de Tullio. 
E) Sinal de Siegel. 
 

43. Qual a estimativa da prevalência da perda auditiva 
condutiva por otosclerose na população geral? 

 
A) 1 para 200. 
B) 1 para 10.000. 
C) 8 a 12 %. 
D) 0,5 a 2 %. 
E) de 3 a 10 por 1.000. 
 

44. O que significa a presença de efeito resposta “on-off” 
nos testes audiológicos básicos? 

 
A) Mudança na rotação da platina do estribo. 
B) Presença de um rebaixamento nos liniares 

tonais em torno de 2000 Hz. 
C) A ausência de expressão do reflexo 

estapediano. 
D) Estímulo para a orelha melhor contralateral 

durante a pesquisa limiar tonal (por  condução) 
por via óssea no crânio. 

E) Presença de reflexo estapediano em 
diferenças com o limiar tonal menores que 60 
dB. 
 

45. Considerando a  surdez genética recentes  pesquisas 
mostram estar frequentemente relacionada ao gene 
da conexina 26 (como GJB2), que tem importante 
função de: 

 
A) Estar presente no DNA mitocondrial. 
B) Manter a permeabilidade da membrana e o 

potencial de despolarização celular. 
C) Alterar proteína da estrutura dos esterocílios. 
D) Ser uma condição de raro acometimento como 

causa de surdez. 
E) Fato de que as formas não sindrômicas da 

surdez são minoria das causas de surdez 
congênita. 
 

46. A droga utilizada para a labirintectomia química na 
doença de Ménière pela sua seletividade para a 
porção vestibular é a: 

 

A) Amicacina. 
B) Acido acetilsalicílico. 
C) Cisplatina. 
D) Gentamicina. 
E) Kanamicina. 
 

47. O ruído intenso pode provocar, a partir de longos 
anos de exposição, uma perda auditiva. A 
intensidade (energia) do ruído necessária para 
ocorrer a PAIR, estabelecido o limite de exposição 
em relação ao limiar tonal normal, é: 

 
A) Oitenta vezes maior em intensidade. 
B) Dez vezes maior em intensidade. 

C) Cento e quarenta vezes maior em intensidade. 
D) Quatro vezes maior em intensidade. 
E) Cem mil vezes maior em intensidade. 
 

48. A paralisia facial deve ser avaliada de maneira ideal 
por eletroneurografia: 

 
A) Até 6 meses da lesão. 
B) Entre 3 e 14 dias. 
C) Imediatamente após a evidência de lesão do 

facial. 
D) Sempre que ocorrer hiperacusia e ausência do 

refexo  estapédio. 
E) Após 3 semanas após o início dos sintomas. 
 

49. A audiometria na síndrome de Ménière costuma dar 
início a perdas nas frequências graves e ser do tipo 
neurossensorial. Quando existe um componente 
condutivo associado, esse quadro deve-se:  

 
A) À falta de compensação e oposição de fase em 

relação à janela redonda. 
B) À fibrose e à granulação junto ao saco 

endolinfático. 
C) À dilatação do sáculo e diminuição da 

mobilidade da platina. 
D) À menor mobilidade e aperiodicidade na 

membrana basilar.  
E) A restos epiteliais e celulares em forma debris 

que geram obstrução. 
 

50. Sobre o scwannoma do nervo vestibococlear é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Ao exame da audiometria tonal, observa-se 

uma perda assimétrica e discriminação acima 
de 80%. 

B) É frequente a malignização do tumor. 
C) Corresponde a 80% dos tumores do ângulo 

pontocerebelar. 
D) O reflexo estapédio é caracteristicamente 

recrutante. 
E) A sintomatologia mais precoce é a vertigem. 
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