
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º  0 7 4 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Noções de Legislação 

21 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESP.                     

                     

QUESTÃO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESP.                     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Mesmo na idade adulta, alfabetização promove 

reorganização do cérebro. 
Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e 

as mais antigas. 
Estudo internacional com participação brasileira analisou 

63 voluntários. 
 

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo 
quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas 
compararam a atividade cerebral de analfabetos 
com a de alfabetizados e verificaram que aprender a 
ler altera funções do córtex. Córtex é a camada 
periférica dos hemisférios cerebrais, sede de 
funções nervosas elaboradas, como os movimentos 
voluntários. 
Como a escrita é invenção relativamente recente na 
história da humanidade, não é possível afirmar que 
tenha influenciado a evolução genética do cérebro 
humano. “O seu aprendizado pode originar-se na 
reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e 
reservadas a outras funções, porém 
suficientemente plásticas para passar a dedicar-se 
à identificação dos sinais escritos e à sua ligação 
com a linguagem falada”, diz Lucia Willadino Braga, 
neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das 
coordenadoras da pesquisa. 
O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa 
aprende a ler por meio de uma “competição” entre a 
atividade nova de leitura e as atividades mais 
antigas de reconhecimento de faces e de objetos. 
Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui 
levemente à medida que a competência de leitura 
aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou 
seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se 
essa competição tem consequências funcionais 
para o reconhecimento ou a memória de faces. 
No caso dos analfabetos, essa área visual do 
hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica 
as palavras escritas, só controla o reconhecimento 
visual de objetos e de faces. 
O estudo analisou com ressonância magnética 
funcional a atividade cerebral na totalidade do 
córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 
portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram 
analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta 
e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma 
bateria de estímulos, como frases faladas e 
escritas, palavras faladas, rostos e objetos. 
Como a maioria dos efeitos do aprendizado da 
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas 
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que 
foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo 
concluiu que os circuitos da leitura permanecem 
plásticos durante a vida toda. 
Lucia é presidente da Associação das Pioneiras 
Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação, com sede em Brasília - e 
pesquisadora do Centro Internacional de 
Neurociências da rede, onde os voluntários 
brasileiros foram analisados. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude 
 
QUESTÃO 01 

“Durante a alfabetização, a resposta às faces 
diminui levemente à medida que  a competência de 

leitura aumenta na área visual do hemisfério 
esquerdo.” 

 
A expressão destacada 

(A) estabelece uma relação de comparação entre a 
competência de leitura e a alfabetização. 

(B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da 
competência de leitura. 

(C) propõe uma relação de consequência entre o aumento 
da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura. 

(D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição 
da resposta às faces e o aumento da competência de 
leitura. 

(E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a 
alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério 
esquerdo. 

 
QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego dos elementos no texto. 

(A) “Não se sabe, ainda, se essa competição tem 
consequências funcionais...” (expressa acréscimo)  

(B) “...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais 
preexistentes e reservadas a outras funções, porém 
suficientemente plásticas...” (estabelece contraste)  

(C) “A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a 
pessoa aprende a ler já adulta.” (expressa tempo) 

(D) “Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito.” (esclarece algo já 
mencionado) 

(E) “...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só 
controla o reconhecimento visual...” (expressa restrição)   

 
QUESTÃO 03 

Assinale a única alternativa cujo pronome 
destacado só pode ser empregado procliticamente. 

(A) “Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito.” 

(B) “O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de 
regiões cerebrais preexistentes...” 

(C) “Não se sabe, ainda, se essa competição tem 
consequências funcionais...” 

(D) “...porém suficientemente plásticas para passar a 
dedicar-se à identificação dos sinais escritos...” 

(E) “O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa 
aprende a ler por meio de uma “competição”...” 

 
QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego dos sinais de pontuação e suas funções 
no texto. 

(A) “...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos 
leitores descodifica as palavras escritas, só controla o 
reconhecimento visual...” (as vírgulas isolam uma 
oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “...como frases faladas e escritas, palavras faladas, 
rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma 
função sintática na oração) 

(C) “Como a escrita é invenção relativamente recente na 
história da humanidade, não é possível afirmar...” (a 
vírgula marca a anteposição de uma oração 
subordinada adverbial) 

(D) “...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-
doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière...” (a vírgula 
isola um aposto). 

(E) “Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 
foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância.” 
(a última vírgula é empregada para isolar um adjunto 
adverbial) 
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QUESTÃO 05 
Em “Não se sabe, ainda, se  essa competição tem 
consequências funcionais...”, o elemento destacado 
introduz uma oração subordinada 

(A) substantiva completiva nominal. 
(B) substantiva objetiva indireta. 
(C) adverbial condicional. 
(D) substantiva objetiva direta. 
(E) adverbial concessiva. 
 
QUESTÃO 06 

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da 
leitura no córtex cerebral é visível tanto  nas 
pessoas escolarizadas na infância quanto  nas que 
foram alfabetizadas na idade adulta...” 

 
As expressões acima introduzem, no fragmento, 
uma relação de  

(A) causa. 
(B) comparação. 
(C) proporção.  
(D) consecução. 
(E) concessão. 
 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo. 
(A) Centro 
(B) Pessoas 
(C) Pesquisa 
(D) Antigas 
(E) Escrita 
 
QUESTÃO 08 

“Cientistas compararam  a atividade cerebral de 
analfabetos com a de alfabetizados e verificaram 
que aprender a ler altera funções do córtex.” 

 
O tempo composto da forma verbal destacada é 

(A) têm comparado. 
(B) tinham comparado.  
(C) teriam comparado. 
(D) tiverem comparado. 
(E) tivessem comparado. 
 
QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
significado apresentado no texto  pelos elementos 
destacados. 

(A) Periférico (em torno) 
(B) Hemisfério (meio) 
(C) Descodificar (reforço) 
(D) Preexistentes (anterioridade) 
(E) Reorganizar (repetição) 
 
QUESTÃO 10 

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 
fonemas, EXCETO 

(A) altera. 
(B) humano. 
(C) visual. 
(D) objeto. 
(E) escola. 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 
 De acordo com a Constituição Federal, no que se 

refere à Administração Pública, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I. Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

 
II. É possível a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

 
III. A administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre 
os demais setores administrativos, na forma 
da lei. 

 
IV. A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 12 
 De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, 

no caso de iminente perigo público,  
(A) a autoridade competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano. 

(B) a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização 
prévia. 

(C) a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, independentemente de indenização, mesmo 
se houver dano. 

(D) as autoridades não poderão usar de propriedade 
particular, uma vez que esta é inviolável. 

(E) a autoridade competente só poderá usar de 
propriedade particular caso esta seja improdutiva. 

 
QUESTÃO 13 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 De acordo com a Constituição Federal, somente 

____poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo _____, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

(A) por lei específica / à lei complementar 
(B) por lei ordinária / ao decreto legislativo 
(C) por lei complementar / à lei ordinária  
(D) por emenda a constituição / à lei complementar  
(E) por lei complementar / à lei específica 
 



 CARGO: MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA) 

 

- 5 - 

QUESTÃO 14 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta.   
 De acordo com a Constituição Federal, os 

servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
serão aposentados voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de ____de efetivo exercício 
no serviço público e ___no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: ___de idade, se homem, e ___de idade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição. 

(A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e 
cinco anos 

(B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / 
sessenta anos 

(C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco 
anos  

(D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta 
anos  

(E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / 
setenta anos  

 
QUESTÃO 15 
 O ato administrativo pelo qual a Administração 

extingue um ato válido, por razões de oportunidade 
e conveniência é denominado de  

(A) Anulação.  
(B) Revogação. 
(C) Cassação.  
(D) Delegação.  
(E) Convalidação. 
 
QUESTÃO 16 
 De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas 

e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 

I. O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
II. Não estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de saúde do trabalhador. 

 
III. Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de vigilância epidemiológica. 

 
IV. A iniciativa privada poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

  
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 17 
 A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal 
e da União. 

(B) Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será 
previsto na respectiva proposta orçamentária. 

(C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a 
instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde. 

(E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

 
QUESTÃO 18 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á ____com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada ____ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde. 

(A) a cada três anos / pelo Poder Executivo 
(B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo 
(C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo 
(D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo 
(E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo 
 
QUESTÃO 19 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).  

 
I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das 

atribuições, dos deveres e das 
responsabilidades inerentes ao cargo 
público, com o compromisso de bem servir, 
concretizada com a assinatura do termo pela 
autoridade competente do órgão e pelo 
nomeado. 

 
II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 

até 30 (trinta) dias, contados da publicação 
oficial do ato de nomeação. 

 
III. Exercício é o efetivo desempenho das 

atribuições do cargo público, que completa o 
processo de investidura. 

 
IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é 

de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
posse. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 20 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).  

 
I. A vacância de cargo público decorrerá de: 

exoneração; aposentadoria; perda do cargo 
por decisão judicial transitada em julgado; 
demissão; e, falecimento. 

 
II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício. 
 
III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de 

sua publicação. 
 
IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor 

deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) 
dias de antecedência, ao órgão de controle 
de pessoal, devendo aguardar em exercício 
até a publicação do ato exoneratório. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Com relação à Rinossinusite Aguda, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A Radiografia simples (Waters, Caldwell e Lateral) tem 

grande valor diagnóstico pois a correlação entre 
achados radiográficos e achados clínicos são precisos 
e a avaliação da extensão da lesão é adequada. 

(B) A Radiografia simples dos seios paranasais tem valor 
limitado no diagnóstico de rotina da doença devendo 
ser solicitado na dúvida diagnóstica com sintomas 
vagos, achados clínicos duvidosos ou resposta pobre 
ao tratamento clássico inicial. 

(C) A Solução salina com conservante de cloreto de 
benzalcônio elimina mais crostas e secreções, e são 
indicadas como adjuvantes no tratamento pois 
aumentam o “clearance” mucociliar da mucosa 
nasossinusal. 

(D) Mesmo as rinossinusites virais devem ser tratadas com 
antibióticos. 

(E) S. pneumoniae. H. influenzae, e M. catarrhalis são as 
bactérias mais frequentes na doença, sendo que a M. 
catarrhalis tem incidência duas vezes menor em 
crianças do que em adultos. 

 
QUESTÃO 22 
 Com relação à classificação e manifestações 

clínicas das complicações orbitais das 
Rinossinusites, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A Infecção pré septal compreende a maioria 

(97%) das complicações orbitais. 
(   ) A Celulite na infecção pré septal na grande 

maioria dos casos prejudica a mobilidade 
ocular extrínseca principalmente a adução 
do olho afetado. 

(   ) A Celulite na infecção pré septal na grande 
maioria dos casos prejudica a mobilidade 

ocular extrínseca principalmente a abdução 
do olho afetado. 

(   ) A mobilidade intrínseca ocular é usualmente 
afetada (ausência do reflexo pupilar) na 
infecção pós septal intraconal com celulite 
localizada. 

(A) V – F – F – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – V – F – F. 
 
QUESTÃO 23 
 Uma criança de 3 anos que chega ao seu 

consultório e  apresenta: agenesia de condutos 
auditivos externos total com microtia bilateral, 
presença de ouvidos médios e internos sem 
alterações tomográficas, e PEATE (BERA) com 
atrasos em bloco do intervalo de onda I – V 
simétricos  e intervalos I-III-V dentro da 
normalidade. Assinale a alternativa correta para 
indicação de tratamento deste caso clínico. 

(A) Implante coclear híbrido bilateralmente. 
(B) AASI microcanal bilateralmente. 
(C) Cirurgia para fixação do Implante e Abutment para 

posterior adaptação de BAHA bilateralmente. 
(D) BAHA com banda suave. 
(E) Cirurgia de confecção de condutos auditivos externos. 
 
QUESTÃO 24 
 Assinale a alternativa INCORRETA com relação às 

epistaxes. 
(A)  Deve ser considerado o diagnóstico de pseudo 

aneurisma da carótida interna em pacientes que 
apresentam história clínica de trauma facial e lesão de 
II,IV,V e VI pares cranianos. 

(B) Os sangramentos anteriores da área de Little 
representam aproximadamente 90% dos casos. 

(C) Nos casos de pacientes com dissincrasias sanguíneas 
com pontos de sangramentos difusos prefere-se a 
cauterização elétrica dos postos sangrantes. 

(D) A Cauterização química com nitrato de prata e ácido 
tricloroacético resolve a maioria dos pequenos 
sangramentos da área de Little. 

(E) O sangramento de origem póstero superior na maioria 
das vezes é de maior volume. 

 
QUESTÃO 25 
 Com relação ao estridor na infância, relacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
Estridor 
I. Inspiratório. 
 
II. Expiratório. 
 
III. Bifásico. 
 
Localização da obstrução 
A. Glótica ou subglótica. 
B. Glótica ou traqueal. 
C. Supraglótica. 

(A) I - C, II - B, III – A. 
(B) I - A, II - C, III – B. 
(C) I - B, II - A, III – B. 
(D) I - C, II - A, III – B. 
(E) I - B, II - C, III – A. 
 
 
 



 CARGO: MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA) 

 

- 7 - 

QUESTÃO 26 
 Segundo o estadiamento TNM (American Joint 

Committee on Cancer, 1992) com relação às 
metástases linfáticas cervicais, assinale a 
alternativa correta. 

(A) N2a : presença de múltiplas metástases Linfáticas à 
palpação, de até 6 cm no seu maior diâmetro. 

(B) Nx : ausência de metástases linfática à palpação. 
(C) N2c : presença de metástase linfática à palpação maior 

que 6 cm em seu maior diâmetro. 
(D) N0 : metástase cervical não pode ser avaliada. 
(E) N1 : presença de uma única metástase linfática à 

palpação, menor ou igual a 3 cm em seu maior 
diâmetro. 

 
QUESTÃO 27 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Na Mastoidite de Bezold ocorre uma fistulização na 

cortical interna das células da ponta da mastóide e 
coleção purulenta cervical acompanhando o m. 
esternocleidomastoideo. 

(B) Na Mastoidite de Mouret, a coleção purulenta pode se 
dirigir tanto para a ranhura digástrica em direção à 
parede lateral da faringe (forma jugulodigástrica) 
quanto para as células em torno do seio sigmoideo 
(forma posterior). 

(C) Sinal de Hennebert positivo acontece quando existe 
Vertigem e nistagmo horizonto-rotatório provocado pela 
pressão na orelha média. 

(D) Fenômeno de Túlio ocorre quando há o sinal da fístula 
à exposição a ruídos intensos. 

(E) Síndrome de Lermoyez ocorre com otorreia, dor facial 
profunda e Paralisia do n. abduscente. 

 
QUESTÃO 28 
 Sobre o diagnóstico diferencial das disacusias, 

dentre as suas causas genéticas, relacione as 
colunas e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
 
I. Displasia de Alexander. 
 
II. Displasia de Mondini. 
 
III. Síndrome de Alport. 
 
IV. Síndrome de Usher. 
 
V. Displasia de Michel. 
 
A. Interrupção no crescimento da cóclea, que 

se apresenta achatada e com uma espira a 
menos, estando presente somente a espira 
basal. 

B. Hereditária dominante, com insuficiência 
renal crônica e disacusia sensórioneural 
bilateral progressiva, mais comum nos 
homens. 

C. Displasia do órgão de Corti e das células 
ganglionares adjascentes à espira basal da 
cóclea. 

D. Inexistência da orelha interna. Aplasia. 
E. Surdez e cegueira combinadas. Disacusia 

sensório neural bilateral e profunda com 
retinite pigmentar progressiva. 

 
(A) I - C, II - A, III - B, IV - D,V – E. 
(B) I - C, II - A, III - B, IV - E,V – D. 
(C) I - A, II - C, III - B, IV - E,V – D. 
(D) I - B, II - A, III - C, IV - E,V – D. 
(E) I - E, II - D, III - C, IV - A,V – B. 

QUESTÃO 29 
 Em relação à abordagem cirúrgica dos tumores de 

VIII nervo craniano, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A via retrossigmoide , via neurocirúrgica por excelência, 
é a via de abordagem mais capaz de preservar a 
função auditiva . 

(B) A Via suprapetrosa (fossa média) aborda o Conduto 
auditivo interno em sua porção superior apresentando 
maior risco de lesão do n. facial e foi descrita por 
HOUSE em 1961. 

(C) A Via translabiríntica destrói completamente a função 
auditiva e é a via de eleição para o paciente que já tem 
a função auditiva comprometida. 

(D) A Via retrolabiríntica é indicada preferencialmente para 
tumores que não atinjam o fundo do conduto auditivo 
interno, com boa audição pré-operatória. 

(E) A Via Subocciptal é amplamente usada na 
neurocirurgia moderna para abordagem de tumores do 
VIII par, porém oferece alto risco para o nervo coclear. 
 

QUESTÃO 30 
 Há diversos tipos de traçados no PEATE (BERA) 

que indicam uma afecção retrococlear EXCETO 
(A) Presença somente de onda I, ausência de III e V. 
(B) Latência I - III aumentada significa comprometimento 

de tronco encefálico baixo. 
(C) Latência III - V aumentada significa comprometimento 

de tronco encefálico alto. 
(D) Latência absoluta de todas as ondas aumentadas com 

intervalo I - V normal. 
(E) Falta de replicabilidade (ondas com latências e 

morfologias instáveis). 
 
QUESTÃO 31 
 Sobre anatomia endoscópica do nariz e seios 

paranasais, assinale a alternativa correta. 
(A) O processo uncinado, primeira lamela do labirinto 

etmoidal pode ter diversas inserções dentre elas: 
Lâmina papirácea, Teto do etmoide e Concha superior. 

(B) A Bula etmoidal, segunda lamela do labirinto etmoidal é 
uma das células mais constantes  do etmóide posterior. 

(C) A Concha média, Terceira lamela do labirinto etmoidal 
tem uma porção anterior vertical, Uma porção média 
diagonal ou frontal e Posterior horizontal. 

(D) Os seios maxilares normalmente são bilaterais e tem 
volume médio de 25 a 30mL. 

(E) Diz-se que a Célula de Haller está presente quando a 
célula mais posterior do seio etmoidal passa 
lateralmente ou até superiormente ao seio esfenoidal. 

 
QUESTÃO 32 
 Com relação à fisiologia do nariz é INCORRETO 

afirmar que 
(A) para uma ótima taxa de trocas gasosas a umidade 

relativa deve estar em 85%, a umidificação somente 
nas cavidades nasais atingirá 75 a 95%. 

(B) durante a inspiração em repouso a velocidade do ar no 
vestíbulo é de 2-3 m/s e na área da válvula atinge 12 a 
18 m/s. 

(C) o Músculo dilatador do nariz pode reduzir a resistência  
nasal em cerca de 29%. 

(D) o sistema simpático está principalmente relacionado às 
glândulas e sua estimulação resulta em um aumento da 
secreção nasal aquosa, com poucos efeitos no tecido 
erétil vascular. 

(E) estrógenos causam vasodilatação e edema dos tecidos 
eréteis. 
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QUESTÃO 33 
 Com relação às paralisias laríngeas, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Na paralisia do nervo laríngeo inferior (recorrente), a 

posição assumida pela prega vocal pode ser desde a 
mediana até a lateral. 

(B) A Paralisia do nervo laríngeo superior embora mais 
rara, também acomete a mobilidade das pregas vocais. 

(C) A paralisia unilateral mais frequente é do lado direito 
pelo trajeto maior do nervo nesse lado. 

(D) A paralisia do nervo laríngeo superior não repercute na  
voz, portanto não inviabiliza o canto. 

(E) Quando a paralisia unilateral de Prega vocal é em 
posição lateral, a fonação não é prejudicada. 

 
QUESTÃO 34 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 

repercussão da retirada das tonsilas e adenoides 
nas funções imunológicas sistêmicas. 

(A) Pode haver um retardo na aquisição da imunidade 
contra o vírus da poliomielite em crianças vacinadas 
que foram submetidas à adenotonsilectomia. 

(B) A Tonsilectomia impede a eclosão de surtos 
recorrentes posteriores de febre reumática. 

(C) O nível de IgA sérica de crianças operadas é 
significativamente menor do que em crianças não 
operadas. 

(D) Em crianças com bronquite asmática e alergia nasal a 
adenotonsilectomia beneficia o quadro alérgico do 
paciente. autores observaram que 88% das crianças 
estudadas melhoraram seus sintomas asmáticos e 
melhoraram 18% nos sintomas nasais. 

(E) Estudos epidemiológicos mostram maior incidência da 
poliomielite paralítica em indivíduos 
adenoamigdalectomizados. 

 
QUESTÃO 35 
 Com relação à incidência de tumores benignos e 

malignos de glândulas salivares e seu lugar de 
origem, relacione as colunas e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
Glândulas 
I. Parótidas. 
II. Submandibulares. 
III. Salivares menores. 
 
Incidência de neoplasias 
A. 57% benignas, 43% malignas. 
B. 18% benignas, 82% malignas. 
C. 75% benignas, 25% malignas. 

(A) I - C,II - A,III – B. 
(B) I - A,II - B,III – C. 
(C) I - C,II - B,III – A. 
(D) I - A,II - C,III – B. 
(E) I - B,II - A,III – C. 
 
QUESTÃO 36 
 Dentre alternativas abaixo, qual a causa menos 

provável de rinite Vasomotora? 
(A) Hipotireoidismo. 
(B) Gravidez. 
(C) Uso de anticoncepcionais. 
(D) Antihipertensivos. 
(E) Hipertireoidismo. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 
 Com respeito aos órgãos do equilíbrio é correto 

afirmar que 
(A) o nistagmo posicional somente pode ser de origem 

periférica e pode surgir nas mudanças de posição da 
cabeça. 

(B) ao abaixar a cabeça, os ductos semicirculares 
anteriores são ativados e ao levantá-la, ativam-se os 
ductos semicirculares posteriores. 

(C) a endolinfa é rica em sódio e pobre em potássio. 
(D) na prova calórica o nistagmo bate para o lado 

estimulado na prova à frio, e para o lado oposto na 
quente. 

(E) o hipocampo controla a fixação ocular diminuindo a 
intensidade dos movimentos oculares com os olhos 
abertos. 

 
QUESTÃO 38 
 Em relação às Rinosseptoplastias, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) A pele do dorso nasal tem a mesma 

espessura no sentido vertical. 
 
(   ) Pacientes de pele fina são bons candidatos à 

técnica aberta. 
 
(   ) O “Delivery” ou retalho bipediculado é 

considerada uma técnica aberta. 
 
(   ) A fotografia pré e pós operatória deve ser 

realizada em todas as cirurgias em local 
adequadamente iluminado e com boa 
qualidade. 

(A) F – V – F – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – F – F – V. 
(D) F – F – F – V. 
(E) V – V – F – V. 
 
QUESTÃO 39 
 Com relação ao câncer de laringe, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A incidência entre fumantes e não fumantes é de 2:1, 

respectivamente. 
(B) A incidência entre homens e mulheres é de 1:1. 
(C) Menos de 1% dos casos acomete pessoas com menos 

de 30 anos. 
(D) O tipo histológico mais raro é o carcinoma epidermoide. 
(E) Acomete em 67% das vezes a porção supra-glótica. 
 
QUESTÃO 40 
 Com relação aos Implantes cocleares, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) O uso do bisturi elétrico em pacientes implantados não 

pode danificar o componente interno. 
(B) Pós-linguais são aqueles pacientes que ouviam e por 

algum motivo perderam a audição 
(C) Nas crianças, a idade ideal é até 2 anos de idade, 

sendo que quanto mais precocemente o paciente é 
implantado, melhores serão os resultados. 

(D) Não existe limite de tempo para a realização do 
implante coclear em pacientes pós-linguais, porém 
quanto maior o tempo de surdez, piores serão os 
resultados. 

(E) Pré-linguais são pacientes que são surdos desde o 
nascimento ou perderam a audição muito cedo antes 
mesmo de aprenderem a falar. 
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