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Instruções Gerais
1 Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
2 Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.
3 A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.
4

Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
6 Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.
GABARITO
(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DEZEMBRO/2007

Nº DA CÉDULA DE
IDENTIDADE (RG)

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema

do Conhecimento

A valorização dos talentos na Era da Economia

. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e
a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
Leia o tema.
Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
Dê um TÍTULO adequado ao texto.
Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por
omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da
Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato
limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras
ou marcas que a identifique.
A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a
redação.
O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência
textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em
Edital.

TEMA DA REDAÇÃO
É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.
Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.
Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva

Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.

Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:
A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

4.

Texto 1

a) População é o sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica somente é sujeito das
formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo
sujeito.

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)
atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

5.

Analise as afirmativas.
I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.
II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.
III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.
Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao
texto a seguir.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1.

Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

Texto 2
Ainda somos uma nação de chuteiras?

a)
b)
c)
d)
2.

aliatórias
aleatórias
alhiatórias
aleatórias

clivagem - estratos
clivajem extratos
clivajem estratos
clivagem estratos

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.
(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como um , celebrandose o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.
(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua
maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.
I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.
II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir
de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego
eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

3.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

A palavra destacada na última frase do texto é
a)
b)
c)
d)

uma preposição.
uma conjunção integrante.
um pronome relativo.
uma conjunção explicativa.

Adaptado de: M. J. Nercolini

Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>. Acessado em: 10 nov 2007.
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6.

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,
I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.
II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.
III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra
de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela
mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º
parágrafo) são acentuadas porque o u e i são
tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
7.

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.
b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.
c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.
d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

para jogar (1° parágrafo).
de iguais (1° parágrafo).
ao período (2° parágrafo).
da competição (2º parágrafo).

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

Muito se fala de crise.
Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
Meu irmão não se feriu.
Ela indignou-se com a falta de educação do
funcionário.

( ) As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
( ) Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
( ) É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
( ) Compreendi que o problema era para ________
resolver.

Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.
I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.
II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.
III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

1. si
2. eu
3. mim
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a I e a III.
Apenas a II e a III.
I, II e III.

1233
1232
3122
1323

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.
a)
b)
c)
d)

9.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.
a)
b)
c)
d)

8.

a)
b)
c)
d)

um advérbio.
uma conjunção.
um pronome relativo.
uma preposição.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.
b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para
ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.
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17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .
II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.
III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Texto 3
O futebol é muito maior do que a criação artística
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura
brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .
O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de
a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .
19. Considere as afirmações sobre o texto.
I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.
II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.
III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.
a) a
b) há
c) à
d) há

à
a
à
a

a)
b)
c)
d)

a
a
à
à

( ) Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
( ) Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
( ) O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
( ) Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).
2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).
3. que dispensa as demais (3° parágrafo).
Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?
Apenas na 1.
Apenas na 2.
Apenas na 3.
Apenas na 1 e 2.

ORL - OTORRINOLARINGOLOGIA - VERSÃO A

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

16. Analise as expressões.

a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

6

VVVF
FVFV
V FFV
FFVV

Questões de 21 a 60
Especialidade

27. Fisiologicamente, a faringe participa de todas as
funções listadas, exceto na
a)
b)
c)
d)

21. As fossas nasais são constituídas por quatro
paredes: inferior, superior, medial e lateral. A parede
formada pelo osso frontal, lâmina crivada do etimóide
e parede anterior do corpo do esfenóide corresponde
à parede
a)
b)
c)
d)

28. Dos listados a seguir, todos são músculos inervados
pelo nervo laríngeo inferior, ou recorrente , exceto

inferior.
superior.
medial.
lateral.

a)
b)
c)
d)

22. O canal lacrimonasal desemboca no nível do
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a) frontal, maxilar, etmóide anterior, etmóide
posterior e esfenóide.
b) frontal, maxilar e etmóide anterior.
c) etmóide posterior e esfenóide.
d) frontal, maxilar e esfenóide.

ântero-inferior.
ântero-superior.
postero-inferior
postero-superior.

30. Sob o impacto de ondas sonoras, a membrana do
tímpano vibra, toda ela se deslocando para fora e
para dentro, à maneira de um pistão, solidária com
o cabo do martelo, ao qual está intimamente fixada.
A área total média da membrana timpânica é de
aproximadamente 85 mm2. Dessa área total, entram
em vibração

24. O seio maxilar atinge desenvolvimento completo por
volta dos
2 anos de idade.
6 anos de idade.
12 anos de idade.
18 anos de idade.

a)
b)
c)
d)

25. A incidência radiográfica que projeta os seios
posteriores no sentido longitudinal: esfenóide e
etmóide posterior, é
a)
b)
c)
d)

ariaritenóideo.
cricoaritenóideo posterior.
cricotireóideo.
tireoaritenóideo.

29. Considerando quatro quadrantes na membrana
timpânica, a abertura do óstio timpânico da trompa
auditiva está na localização correspondente ao
Quadrante

hiato semilunar.
infundíbulo.
meato superior.
meato inferior.

23. Desembocam ao nível do meato médio os seios

a)
b)
c)
d)

fonação.
deglutição.
olfação.
respiração.

85 mm2.
55 mm2.
37 mm2.
24 mm2.

31. Estruturas vestibulares relacionadas ao equilíbrio
estático, que fornece a noção exata da posição do
corpo e da cabeça no espaço referem-se

Caldwell.
Hirtz.
Perfil.
Waters.

a)
b)
c)
d)

26. A mucosa faríngea é revestida superficialmente por
epitélio

aos canais semicirculares anterior e posterior.
ao ducto endolinfático e crista ampular.
à perilinfa e endolinfa.
ao sáculo e utrículo.

32. Em relação às sinusites agudas, todas as
afirmações a seguir são verdadeiras, exceto que

a) cilíndrico na nasofaringe e orofaringe e
pavimentoso na hipofaringe.
b) cilíndrico na nasofaringe e pavimentoso na
orofaringe e hipofaringe.
c) pavimentoso na nasofaringe e cilíndrico na
orofaringe e hipofaringe.
d) pavimentoso na nasofaringe e orofaringe e
cilíndrico na hipofaringe.

a) a dor localizada na região frontal e/ou no canto
interno da órbita ou no globo ocular é a regra
nas frontoetmoidites agudas.
b) a maior parte dos processos infecciosos sinusais
agudos apresenta tendência à cronicidade.
c) a sinusite maxilar aguda odontogênica é
decorrente de abscesso dentário agudo.
d) é mais comum o comprometimento sinusal
unilateral, de modo que a maior abundância de
descarga de exsudatos por uma só fossa nasal
é sugestiva de sinusite.
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33. Nas sinusites agudas não complicadas, o tratamento
de escolha é
a)
b)
c)
d)

39. São indicações para septoplastia, exceto
a)
b)
c)
d)

Amoxicilina.
Cloranfenicol.
Metronidazol.
Tetraciclina.

40. O desvio septal em que há projeção
osteocartilaginosa pontiaguda formada na
convergência da cartilagem septal, do vômer e da
lâmina perpendicular do etmóide, na parte posterior
do septo é classificado como

34. Qual o sintoma mais comum nas sinusites crônicas?
a) Cefaléia crônica, mais intensa pela manhã e que
diminui durante o dia.
b) Alterações na olfação, com permanente
sensação de odores fétidos.
c) Alterações na gustação, com perda progressiva
do paladar.
d) Drenagem crônica de exsudatos pela narina ou
pela nasofaringe (gota pós-nasal).

a)
b)
c)
d)

a) A amigdalite caseosa fétida, mesmo quando
isolada, pode constituir importante fator social
de indicação cirúrgica.
b) Crianças portadoras de amígdalas e adenóides
volumosas, sem respiração bucal de suplência,
nem distúrbios de deglutição, nem amigdalites
febris freqüentes, não têm indicação cirúrgica.
c) A adenoamigdalectomia está sempre indicada
nas hipertrofias em pacientes com fenda palatina
e véu palatino.
d) Pacientes com quadros infecciosos sistêmicos
e hipertrofia amigdaliana.

esfenoidal crônica.
frontal crônica.
etmoidal crônica.
maxilar crônica.

36. Em relação às epistaxes, assinale a alternativa
correta.
a) A epistaxe da gravidez é, via de regra, oriunda
de vasos posteriores e determina intervenção
imediata.
b) Na hemofilia, o tempo parcial de tromboplastina
está normal.
c) Na telangiectasia hemorrágica hereditária, a
prova do laço é negativa.
d) O local de origem mais freqüente das epistaxes
é ao nível da zona de Kisselbach.

42. Dentre as laringites agudas da infância listadas a
seguir, a de pior prognóstico é laringite
a)
b)
c)
d)

37. Sobre o tratamento das epistaxes, assinale a
alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

catarral aguda.
epiglotite aguda.
flegmonosa.
fusoespirilar.

44. Qual a anomalia congênita laríngea mais comum?

38. O diagnóstico de corpo estranho em fossas nasais
deve ser, sempre que possível,

a)
b)
c)
d)

antibioticoterapia e observação.
cirúrgico, por rinotomia.
observação simples.
remoção com sonda de itard ou estilete abotoado
e curvo.
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diftérica.
do sarampo.
estridulosa.
gripal.

43. A laringite secundária à estomatite ou à angina de
Plaut-Vincent é a

a) A ligadura da artéria carótida primitiva é 100%
efetiva.
b) Deve-se utilizar rotineiramente a vitamina K.
c) Na doença von Willebrand, administra-se o fator
VIII anti-hemofílico através de transfusões.
d) O tamponamento posterior é o tratamento inicial
de escolha para as epistaxes benignas.

a)
b)
c)
d)

crista.
desvio simples.
desvio misto.
esporão.

41. Em relação à amigdalectomia e à adenoidectomia,
todas as afirmações são verdadeiras, exceto uma
delas. Assinale-a.

35. A cirurgia de Caldwell-Luc, quando executada com
rigor técnico e dentro das indicações médicas
adequadas, apresenta praticamente 100% de êxito
no tratamento da sinusite
a)
b)
c)
d)

desvio septal com sinusopatia.
desvio septal com doença polipomatosa.
desvio septal sem queixas de obstrução nasal.
síndrome de sluder.
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Estenose subglótica.
Laringomalácia.
Laringoptose.
Membrana congênita.

45. A síndrome hipertensiva endolinfática por acúmulo
excessivo de endolinfa no interior do labirinto
membranoso ou sistema endolinfático: ducto
coclear, sáculo, utrículo, ductos circulares, ducto e
saco endolinfático é conhecida como
a)
b)
c)
d)

49. Tumor glótico confinado à laringe com extensão à
supraglote com motilidade cordal preservada ,
múltiplos linfonodos homolaterais onde o maior tem
5 cm de diâmetro e sem evidências de metástases
à distância. O estadiamento clínico desse caso é

Doença de Ménière.
Síndrome de Cogan.
Síndrome de Lindsay-Hemenway.
Síndrome de Tumarkin.

a)
b)
c)
d)

I.
II.
III.
IV.

46. Em relação às otites médias agudas, considere as
seguintes afirmações:

50. São contra-indicações de esvaziamento cervical
radical, exceto

I. A obstrução da tuba auditiva e os processos
inflamatórios infeciosos agudos das fossas
nasais e rinofaringe constituem os fatores
etiológicos básicos das otites médias agudas
simples.
II. O sinal de dor à pressão do trago é de imenso
valor clínico na semiologia das otites médias
agudas.
III. As pulsações auriculares sincrônicas com os
batimentos cardíacos (sinal de Scheibe) são
reveladoras de empiema na caixa do tímpano.

a) lesão primária não controlada.
b) linfonodos fixos que se tornaram móveis após a
irradiação.
c) metástases à distância.
d) recusa ao tratamento.
51. Sobre a paralisia de Bell, considere as seguintes
afirmações.
I. É a mais freqüente das paralisias faciais.
II. Parece haver duas modalidades: a de neuropatia
vascular edematosa e a de neurite intersticial
por vírus.
III. Atualmente, o ponto crítico da localização do
edema do nervo se situa na área do forame
estilomastóideo.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

Assinale a alternativa correta.

47. A doença caracterizada por osteodistrofia da cápsula
óssea labiríntica e subseqüente ancilose da platina
do estribo da janela oval, com hipoacusia progressiva
e bilateral, do tipo transmissão que, com o passar
dos anos, termina por associar-se com hipoacusia
neurossensorial em maior ou menor grau de
intensidade é a
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

52. Em relação ao tratamento da paralisia de Bell,
assinale a alternativa correta.

Doença de Ménière.
Otoesclerose.
Síndrome de Wallenberg.
Síndrome de Cogan.

a) O procedimento cirúrgico de descompressão
pode ser realizado se a paralisia persiste após
três semanas.
b) O tratamento fisioterápico, pelos estímulos dos
músculos mímicos com corrente galvânica,
assim como o bloqueio do gânglio estrelado com
procaína a 2% são bastante eficazes.
c) Os corticóides sistêmicos são o tratamento de
escolha, com respostas significativas no curso
da doença e na recuperação.
d) Pacientes que apresentam, à eletroneurografia,
90% ou mais de fibras degeneradas nos primeiros
14 dias do aparecimento da paralisia apresentam
indicação de cirurgia descompressiva.

48. O tipo histológico e localização mais comum do
câncer de laringe são, respectivamente,
a) adenocarcinoma e localização glótica.
b) adenocarcinoma e localização subglótica.
c) carcinoma epidermóide e localização
supraglótica.
d) carcinoma epidermóide e localização glótica.
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53. Cerca de 80% das fraturas da base do crânio atingem
a fossa cerebral média, comprometendo, desse
modo, o osso temporal e, portanto, o aparelho
auditivo. Assinale a alternativa correta.

58. Possui ação bactericida, agindo diretamente sobre
a parede celular do germe:
a)
b)
c)
d)

a) A cápsula óssea labiríntica apresenta alta
capacidade de regeneração óssea.
b) As otorragias pós-trauma craniano constituem
sinal de fratura da base do crânio, quase sempre
do tipo longitudinal.
c) O nervo facial é atingido com maior freqüência
nas fraturas longitudinais do que nas
transversais.
d) Quando o nervo facial é atingido na altura do
primeiro joelho (gânglio geniculado), o
prognóstico é muito ruim.

59. É o tratamento de escolha para a epiglotite aguda
causada por Haemophilus influenzae:
a)
b)
c)
d)

a) Apresenta padrão de crescimento tumoral rápido.
b) A velocidade de crescimento do tumor diminui
com a idade avançada.
c) A preservação da função facial e da audição é
obtida em praticamente 100% dos casos
operados.
d) Tumores que crescem mais de 0,2 cm em 1 ano
apresentam indicação de cirurgia.

a) As doses devem ser calculadas, sempre que
possível, em função do peso do paciente.
b) A via preferencial de administração é a oral.
c) Os agentes bactericidas são preferidos em
relação aos bacteriostáticos.
d) Os aminoglicosídeos, por seu efeito ototóxico,
são os agentes preferenciais nas otites.

55. Para neuromas do acústico com diâmetro superior
a 2,5 cm, a técnica cirúrgica preferencial é pela via
da fossa média craniana.
subocciptal.
translabiríntica.
transótica.

56. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras,
exceto uma delas. Assinale-a.
a) A prescrição de gentamicina para recémnascidos, como profilaxia da infecção
estafilocócica, é imperativa, particularmente em
prematuros.
b) Criança com véu palatino curto e mais afastado
da parede posterior da faringe poderá desenvolver
rinolalia após adenoidectomia.
c) Inalações com base de mentol podem
desencadear violentas crises de espasmos
laríngeos, devendo ser evitadas em crianças.
d) Lesões bilaterais e simétricas das cordas vocais,
principalmente ao nível da comissura anterior,
não devem ser ressecadas simultaneamente,
pelo perigo de formação de sinéquias.
57. Seu principal processo de desenvolvimento de
resistência microbiana se deve à produção de
betalactamase, exceto
a)
b)
c)
d)

Haemophilus influenzae.
Klebsiella pneumoniae.
Staphylococcus aureus.
Streptococcus pneumoniae.
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Amoxicilina + ácido clavulânico.
Gentamicina.
Sulfametoxazol + trimetoprim.
Vancomicina.

60. Dentre as regras gerais para a seleção do agente
antimicrobiano, todas as afirmações listadas a seguir
são verdadeiras, exceto uma delas. Assinale-a.

54. Em relação ao neuroma do acústico, assinale a
alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

Cefalotina.
Cloranfenicol.
Eritromicina.
Rifampicina.
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