MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA

LEGISLAÇÃO DO SUS

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de
2006, responda às questões de números 4 a 7

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política
Nacional de Promoção da Saúde. São ações
prioritárias dessa Política:

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do
SUS, respectivamente:

A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo

A) expressar os compromissos entre gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar

B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito

B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS

C) redução da morbimortalidade em decorrência do
uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo
a atividade física e redução de gravidez na adolescência

C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de
estudos e pesquisas

D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da
mortalidade infantil

D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de
acolhimento nas unidades de saúde

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por
uma parte fixa e outra variável. Os investimentos
aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.” São prioridades pactuadas:

A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à
saúde

A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle
de hipertensão e diabetes

B) ampliar o montante de recursos destinados à
qualificação da média e da alta complexidade
C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte

C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e
endemias; saúde do idoso

D) assegurar a autonomia dos municípios na sua
utilização

D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às
doenças negligenciáveis

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo
central a reorientação da atenção básica no âmbito
do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa
estratégia:

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

A) ter caráter complementar em relação à atenção
básica, realizar cadastramento das famílias e
atuar de forma intersetorial

A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às
distintas lógicas e especificidades

B) desenvolver atividades com base no diagnóstico
situacional, ter como foco o indivíduo e buscar
parcerias para as ações de saúde

B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado

C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as
ações recuperadoras e manter postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da população

C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de
trabalhadores para o setor
D) centrar o planejamento e o acompanhamento
das atividades educativas em saúde com vistas
à aquisição de conhecimentos e mudança de
hábitos

D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e
ser um espaço de construção da cidadania
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07. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços
de saúde oferecidos para um determinado território,
é objetivo da:

11. A lavagem otológica para a retirada de um corpo
estranho do meato acústico externo é formalmente
contra indicada quando o paciente apresenta:
A) descamação epitelial
B) bola fúngica
C) obstrução tubária
D) perfuração timpânica

A) descentralização
B) universalização
C) regionalização
D) hierarquização

12. Paciente jovem do sexo masculino, que após um
exercício de luta livre, queixa-se de dor no pavilhão auricular, e ao exame observa-se um derrame sero hemático entre o pericôndrio e a cartilagem, caracterizam o:
A) coloboma auris
B) oto hematoma
C) osteoma
D) granuloma

08. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem
representação paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos participantes dos Conselhos e
das Conferências de Saúde é o dos:
A) profissionais de saúde
B) usuários
C) representantes do governo

13. A infecção estafilocócica de um folículo piloso do
meato acústico externo,causada pelo hábito de coçar o ouvido com diversos objetos, denomina-se
otite externa:
A) circunscrita
B) difusa
C) hemorrágica
D) viral

D) prestadores de serviço
09. O significado da expressão “concepção ampliada
de saúde”, que marca conceitualmente a Política
Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas
individuais, mais que o acesso aos cuidados e
as tecnologias médicas

14. O processo inflamatório do meato acústico externo
causado por cogumelos do gênero Cândida Albicans
e Aspergillus caracterizam a otite denominada:
A) maligna
B) eczematosa
C) granulosa
D) otomicose

B) a saúde e a doença são um binômio inseparável,
determinando necessidades curativas
C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os
processos mentais, singulares em cada sujeito
D) o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida

15. Criança com temperatura elevada, diarréia aquosa,
rebelde ao tratamento, vômitos, perda de peso, em
que à otoscopia a membrana timpânica apresenta
aspecto normal, constitui o quadro de otite média:
A) necrosante
B) supurativa
C) latente
D) difusa

10. De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que
é competência da direção nacional do SUS:
A) executar serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária
B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde

16. Criança de baixa idade que no decurso de uma moléstia infecto-contagiosa, como o sarampo, apresenta
à otoscopia perfuração ampla e central da membrana timpânica com supuração mucóide fétida. Tratase de um quadro de otite:
A) colesteatomatosa
B) necrosante
C) congestiva
D) bolhosa

C) participar na formulação e na implementação de
políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada
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23. O exame audiométrico de um paciente que apresenta perda neurossensorial severa e discriminação muito melhor do que a esperada, nos leva a
suspeita clínica de:

17. O processo normal de envelhecimento que atinge
todas as estruturas do sistema auditivo, com predominância na orelha interna denomina-se:
A) disacusia
B) timpanosclerose

A) anomalia vascular

C) otosclerose

B) otospongiose coclear

D) presbiacusia

C) trauma acústico
D) labirintite serosa

18. A vertigem rotatória, acompanhada de hipoacusia de
percepção e zumbidos em uma só orelha, constituem a tríade sintomática da doença de Ménière. Essa
diminuição da audição é de origem:

24. Quando há suspeita da presença de líquido ou massa na orelha média, a curva timpanométrica a ser
encontrada num exame impedanciométrico é do tipo:

A) vascular

A) An

B) tóxica

B) Ar

C) viral

C) B

D) traumática

D) C
25. O exame auditivo que mais precocemente detecta o
aparecimento do neurinoma do acústico é:

19. O nistágmo que ocorre pelo aumento de pressão no
meato acústico externo, por meio de um espéculo
pneumático é patognomônico de:

A) audiometria de tronco cerebral

A) surdez psicogênica

B) audiometria tonal liminar

B) desarticulação estapediana

C) eletrococleografia

C) fístula perilinfática

D) impedanciometria

D) membrana flácida

26. Num exame eletrococleográfico de um paciente com
suspeita de disacusia condutiva, a forma de onda
encontrada é:

20. Nos traumatismos cranianos em que ocorre comprometimento do nervo facial, o tipo de fratura do
osso temporal observado com maior freqüência é o:

A) alargada

A) axial

B) normal

B) longitudinal

C) difásica

C) transversal

D) disassociada

D) oblíqua

27. Quando há suspeita clínica de que o paciente apresenta um neurinoma do acústico, o exame por imagem a ser solicitado para confirmação diagnóstica e
planificação da cirurgia deve ser a:

21. O teste de função labiríntica capaz de estimular separadamente os canais laterais denomina-se:
A) rastreio pendular

A) tomografia computadorizada

B) rastreio optocinético

B) ultra-sonografia

C) prova calórica

C) cintilografia

D) prova rotatória

D) ressonância magnética

22. Num exame audiométrico em que a perda aérea e
óssea ocorrem na mesma proporção, caracteriza a
disacusia denominada:

28. A rinite que se caracteriza por obstrução nasal, acompanhada de crises de espirros, coriza e, eventualmente, perda de olfato denomina-se:

A) mista

A) alérgica

B) condutiva

B) bacteriana

C) transmissão

C) gripal

D) neurossensorial
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35. Paciente apresentando dor na região geniana, com
irradiação para a arcada dentária correspondente e
no território do nervo infra orbitário, leva à suspeita
diagnóstica de sinusite maxilar. A melhor incidência radiológica a ser solicitada para a confirmação
do diagnóstico é:

29. Fossas nasais amplas, recobertas por crostas amarelo esverdeadas sem ulceração da mucosa e com
odor fétido são características da rinite:
A) vasomotora
B) espasmódica
C) ozenosa

A) frotonaso

D) gripal

B) axial
C) mentonaso

30. A massa calcária que se forma ao redor de um corpo estranho devido a sais insolúveis da secreção
nasal é denominada:

D) lateral
36. Paralisa facial periférica unilateral, parcial ou total,
que evolui em 48 horas, sem perda da audição ou
vertigem, que na maioria dos casos regride sem
deixar seqüelas e que ocorre com maior freqüência
é a de causa:

A) rinolito
B) pólipo
C) nódulo
D) papiloma

A) traumática
31. Paciente jovem do sexo masculino, com 14 anos de
idade, apresentando hemorragia nasal freqüente,
acompanhada inicialmente de obstrução nasal unilateral, evoluindo para obstrução bilateral persistente e
irredutível, podendo levar à diminuição da audição, são
características do tumor benigno denominado de:

B) tumoral
C) infecciosa
D) idiopática
37. Nas paralisias faciais periféricas, o teste topográfico mais objetivo e de fácil reprodução e que nos
permite avaliar a evolução clínica dessa paralisia é o
teste do:

A) adenoma
B) condroma
C) angiofibroma

A) lacrimejamento

D) condrossarcoma

B) reflexo estapediano
C) fluxo salivar

32. A pulverização de calomelano ou iodofórmio no interior das fossas nasais é utilizado no tratamento da:

D) paladar
38. Criança que apresenta obstrução nasal permanente, acarretando respiração nasal de suplência, tendência a surtos de otite média aguda, que dorme de
boca aberta, baba no travesseiro, ronca à noite, apresenta características da hipertrofia das tonsilas:

A) lepra
B) miíase
C) sífilis
D) blastomicose

A) palatina

33. O exame clínico da olfação é realizado com o emprego de substâncias com odores característicos,
de fácil reconhecimento. A interpretação errônea de
uma sensação olfativa denomina-se:

B) tubária
C) faringéia
D) lingual

A) parosmia

39. Criança com sete anos de idade, com queixa de dor
de garganta e pequena elevação de temperatura, que
ao exame de faringe é observada falsa membrana
acinzentada recobrindo as tonsilas palatinas que
resistem ao ser destacadas e não se dissociam em
água, caracterizam a angina denominada:

B) cacosmia
C) hiperosmia
D) anosmia
34. Em adultos, a disfunção unilateral da tuba auditiva,
leva à suspeita diagnóstica de:

A) diftérica

A) fenda palatina

B) tifóide

B) vegetações adenóides

C) eritematosa

C) conchas hipertrofiadas

D) gangrenosa

D) tumor de cavo
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40. Como complicação das anginas inespecíficas, o
abcesso observado com maior freqüência é o:
A) póstero inferior
B) ântero superior
C) retrofaríngeo
D) laterofaríngeo

47. Dos tumores das glândulas salivares, derivados do
epitélio de revestimento, o mais comumente encontrado na parótida é o:
A) adenoma pleomórfico
B) hemangioma benigno
C) citadenoma papilar
D) carcinoma adenocístico

41. Nas tonsilas palatinas, o tumor maligno encontrado
com maior freqüência é o:
A) epitelioma
B) sarcoma
C) melanoma
D) adenoma

48. Quando há suspeita que um tumor maligno do laringe
não é primário, o primeiro órgão a ser investigado é o:
A) fígado
B) baço
C) pâncreas
D) rim

42. Paciente com tosse produtiva, rouquidão e odinofagia,
em que à laringoscopia observa-se monocordite ou
lesões irregulares nas pregas vocais, a suspeita
diagnóstica é de:
A) sífilis
B) leishmania
C) lepra
D) tuberculose

49. Quando há suspeita de que um paciente apresenta
um tumor maligno na glândula salivar, o exame por
imagem a ser solicitado é:
A) sialografia
B) ultra-sonografia
C) radiografia simples
D) radiografia contrastada

43. Dentre as más formações congênitas do laringe, a
mais comum, que ocorre devido à deficiência de
cálcio nas cartilagens, e que provoca um ruído característico à inspiração, denomina-se:
A) membranosa
B) laringomalacia
C) atresia
D) estenose

50. O aumento da produção de saliva que se acumula
no interior da boca, que acaba por escorrer pelos
lábios é denominado:
A) sialoectasia
B) sialadenite recorrente
C) sialadenite crônica
D) sialorréia

44. A dispnéia que ocorre em crianças, acompanhada
de tosse rouca, respiração ruidosa, face congesta e
cianótica, caracterizam a laringite:
A) estridulosa
B) erisipelatosa
C) herpética
D) hipertrófica
45. A hemiplegia laríngea pode ocorrer após a seguinte
intervenção cirúrgica:
A) sinusectomia
B) septoplastia
C) tireoidectomia
D) mastoidectomia
46. O meio mais eficaz para o diagnóstico de uma anomalia congênita do laringe em um recém-nascido é:
A) laringoscopia indireta
B) laringoscopia direta
C) tomografia simples
D) tomografia computadorizada
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