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Cargo: Médico Otorrinolaringologista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 

O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela 
o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um 
caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se 
invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a 
cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um 
conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a 
espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça 
trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear 
característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros 
das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais 
vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira 
conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, 
atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em 
que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, 
sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo 
ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais 
surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela 
organização combalida operam-se, em segundos, transmutações 
completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-
lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem 
transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas 
linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre 
os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e 
corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, 
todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura 
vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto 
dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento 
surpreendente de força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é 

um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de 

um titã. 

b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um 

titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que 

pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
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c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi 

de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por 

falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico 

se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Em sinusites agudas de crianças e adultos predominam os 

seguintes tipos de microorganismo: 
a) Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. 
b) Staphylococcus aureus e Moraxella catarrhalis. 
c) Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae. 
d) Moraxella catarrhalis streptococus pyogene. 

 
18. Com relação a sinusite subaguda supurativa e sinusite crônica 

supurativa assinale a alternativa correta: 
a) Na sinusite subaguda supurativa não se observa proliferação do 

epitélio e da submucosa, mas sim alterações vasculares e 
exsudação. Na crônica observa-se uma intensa proliferação da 
camada mucosa e submucosa. 

b) Na sinusite crônica supurativa observa-se intensos fenômenos 

vasculares e exsudação, não podendo ser observado 
fenômenos proliferativos na mucosa. Na subaguda observa-se 
fenômenos proliferativos intensos na submucosa. 

c) Na sinusite subaguda supurativa observa-se uma discreta 

metaplasia no epitélio colunar ciliado para escamoso 
estratificado concomitante com fenômenos vasculares e 

exsudativos. Na crônica observa-se a proliferação do epitélio e 
intensa metaplasia das células colunares ciliadas para 
escamosa estratificada. 

d) Na sinusite subaguda supurativa observa-se uma proliferação do 

tecido conjuntivo da submucosa com persistência do epitélio 
ciliado e células caliciformes. Na Crônica observa-se a necrose 
da camada superficial do epitélio seguida de proliferação da 
mucosa e a metaplasia de um epitélio colunar ciliado em 
escamoso estratificado. 

 
19. O tratamento de primeira escolha para rinossinusites agudas 

leve a moderada de um quadro não recorrente é: 
a) Amoxicilina em associação com clavulanato  com duração de 7 a 

10 dias. 
b) Cefaclor ou cefpodoxima proxetil com duração do tratamento de 

7 a 14 dias. 
c) Amoxicilina com duração do tratamento de 7 a 10 dias. 
d) Levofloxacino ou gatifloxacino com duração do tratamento de 5 

dias. 
 
20. Paciente, 7 meses, deu entrada no pronto socorro com dor ao 

movimentar o pavilhão auricular, eritema, edema concêntrico do 
conduto auditivo externo e apresentando linfonodomegalia 
periauricular. O provável agente etiológico e a terapêutica mais 
adequada são respectivamente: 
a) Haemophilus influenzae, gotas otológicas com anestésicos e 

descongestionante via oral. 
b) Enterobacter aerogenes, gotas otológicas com corticosteróides e 

anti-inflamatório via oral. 
c) Streptococcus aureus, analgésico via oral e gotas otológicas com 

antibióticos. 
d) Streptococcus pneumoniae, antibiótico via oral e gotas otológicas 

com anestésico. 
 
21. Considere as seguintes afirmações com relação a tuba auditiva: 
I - É conhecida como trompa de Eusáquio e comunica a orelha 

média com a rinofaringe. 
II – Possui inclinação no sentido caudal no adulto com o ostio 

timpânico superior ao ostio faríngeo. 
III – No nascimento mede de 17 a 18mm de comprimento atingindo 

até 35mm no adulto.Na criança apresenta-se mais verticalizada. 
IV – O epitélio é ciliado, variando de colunar simples na 

extremidade faríngea até pseudoestratificado na extremidade 
timpânica. 
V – Suas paredes permanecem em contato, exceto durante a 

deglutição, bocejo e espirro quando são abertas pelo músculo 
levantador do véu palatino. 
a) Somente I, II e V são verdadeiras. 
b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente I e II são verdadeiras. 
d) Somente I, III e V são verdadeiras. 

 
22. A alta sensibilidade a sons de pequena magnitude é devido em 

parte a: 
a) A membrana timpânica ser muito delgada (aproximadamente 

0,95mm de espessura) e elástica. 
b) A cada parte do ouvido humano apresentar uma ressonância que 

não permite um ganho na intensidade de sons do meio 
ambiente. 

c) A não existência de um efeito alavanca entre os ossículos 

(martelo, estribo e bigorna) e diferença de área entre a 
membrana timpânica e a fossa oval. 

d) A membrana timpânica apresentar seu ligamento anular mais 

firme na margem superior, portanto não tendo um movimento de 
pistão e sim balanço por ser mais lateral na margem inferior do 
que na superior. 

 
23. A ritidoplastia pode ter como complicações: hematomas, 

necrose de pele e lesão do nervo facial. As regiões de maior risco 
de lesão do nervo facial são: 
a) Mandibular, temporal e eminência malar. 
b) Temporal, occipital e frontal. 
c) Infratemporal, zigomática e orbital. 
d) Eminência malar, zigomatica e mandibular. 

 
24. Os seguintes seios drenam para o meato médio: 
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a) Esfenoidal, frontal e maxilar. 
b) Frontal, maxilar e células etmoidais anteriores. 
c) Maxilar, frontal e células etmoidais posteriores. 
d) Maxilar, células etmoidais anteriores e posteriores e frontal. 

 
25. As causas de maior prevalência de tonturas em pacientes 

adultos jovens são: 
a) Vertigem postural paroxística benigna e neuronite vestibular. 
b) Vertigem postural paroxística benigna e doença de Ménière. 
c) Doença de Ménière e neuronite vestibular. 
d) Schwannoma do vestíbulo e doença de Ménière. 

 
26. Considere um paciente de 31 anos, apresentando histórico de 

uso de drogas intravenosas com lesões no assoalho da boca, 
sangrante e infiltrativa. O exame histopatológico demonstra 
sarcoma de Kaposi. Com base no achado histopatológico assinale 
a alternativa correta: 
a) Não apresenta relação com a AIDS e ocorre principalmente em 

indivíduos africanos. 
b) Trata-se de um tumor maligno do endotélio vascular linfático, 

apresentando lesões de cor rósea com formas regulares. 
c) É uma lesão extremamente maligna sendo necessário 

tratamento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. 
d) Trata-se de uma lesão freqüente em pacientes portadores do 

vírus da imunodeficiência adquirida. 
 
27. Paciente, 45 anos, procura atendimento médico com queixa de 

corpo estranho na garganta, com disfagia e otalgia reflexa. O 
diagnostico mais provável é de tumor: 
a) Vestibuloepiglótico. 
b) Supraglótico. 
c) Glótico. 
d) Subglótico. 

 
28. Considere as seguintes afirmações com relação a fase faríngea 

da deglutição: 
I – Apresenta um curso rápido, sendo involuntária. 
II – Os pares de nervos cranianos envolvidos são o VII e X, e 

também são responsáveis pelo reflexo do vomito. 
III – A laringe é elevada e tracionada inferiormente na base da 

língua. 
IV – Ocorre inicialmente o fechamento das pregas vocais (adução) 

seguido pelo fechamento das pregas vestibulares e finalmente pela 
cobertura do vestíbulo laríngeo através da epiglote. 
a) I e III estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) II e III estão corretas. 

 
29. Considere as seguintes afirmações com relação a síndrome de 

Sjögren: 
I – Trata-se de uma doença auto-imune apresentando como 

principais sintomas clínicos ceratoconjuntivite seca e xerostomia. 
II – Ocorre um intenso infiltrado linfocitário nas glândulas exócrinas, 

principalmente LT CD4, LT CD8 e LB. 
III – Infecções viral precedentes podem contribuir com os 

mecanismos de patogenicidade da doença resultando no 
agravamento do quadro clinico. 
IV – A xerostomia resulta na diminuição da capacidade gustatória e 

não tem relação com disfagia. 
a) I e II estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I, II e IV esta corretas. 
 
30. Abscessos periamigdalianos são observados com mais 

frequência na região:  
a) Antero-inferior. 
b) Antero-superior. 
c) Póstero-inferior. 
d) Póstero-superior. 
 
31. A intercorrencia mais comum observada no pós-operatório 

imediato da estapedectomia é: 
a) Vertigem transitória branda. 
b) Paralisia facial transitória. 

c) Perda auditiva neurossensorial grave. 
d) Vertigem persistente grave. 

 
32. Em uma abordagem endoscópica do seio esfenoidal existe o 

maior risco de lesar: 
a) Artéria carótida externa e nervo óptico. 
b) Artéria carótida primitiva e seio cavernoso. 
c) Artéria carótida externa e seio cavernoso. 
d) Artéria carótida interna e nervo óptico. 
 
33. Os nervos cranianos responsáveis pela inervação sensitiva da 

membrana timpânica são: 
a) V, IX e XI. 
b) V, X e XI. 
c) IX, X e XI. 
d) V, IX e X. 
 
34. Na eletrofisiologia da audição a atividade bioeletrica de latência 

curta, são as que ocorrem nos primeiros....e são representados 
pelo(s) seguintes locais....  Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase em questão. 
a) 1 a 5ms, nervo auditivo. 
b) 5 a 10ms, nervo auditivo e via talamocortical. 
c) 10 a 15ms, nervo auditivo e tronco encefálico. 
d) 15 a 80ms, tronco encefálico e via talamocortical. 

 
35. A hipótese levantada por Lorenz para explicar o motivo do 

comprometimento do nervo laríngeo recorrente esquerdo ser mais 
comum é: 
a) Ao trajeto à esquerda ser mais longo. 
b) À aderência do nervo na croça da aorta. 
c) Ao nervo estar em contato íntimo com o esôfago. 
d) Ao nervo mergulhar no mediastino. 
 
36. Paciente adolescente, masculino procura atendimento medico 

com queixa de obstrução nasal e epistaxes de repetição, por vezes 
graves. Deve-se suspeitar do seguinte tumor na nasofaringe: 
a) Carcinoma. 
b) Leiomioma. 
c) Angiofibroma. 
d) Papiloma invertido. 
 
37. Segundo a escala de sonolência de Epworth, paciente com 

sonolência excessiva diurna tem obrigatoriamente seu valor 
excedendo: 
a) 10. 
b) 8. 
c) 6. 
d) 4. 
 
38. Para o diagnostico de lesões retrococleares com os traçados do 

BERA na orelha afetada evocados por estímulos cliques de 90dB 
NA de intensidade, são considerados sugestivos: 
I – Atraso da latência da onda V maior do que 0,1ms para cada 

10dB de perda auditiva, quando comparada com a latência da onda 
V do ouvido contralateral. 
II – Ausência somente de onda I e presença das subsequentes.  
III – Qualquer atraso de latência da onda V maior do que 0,1ms, 

independente do nível da perda auditiva do ouvido comprometido.  
a) I está correta. 
b) I e II estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) II está correta. 

 
39. Qual das seguintes doenças pode estar relacionado com queixa 

de zumbido pulsátil unilateral: 
a) Mieloma múltiplo. 
b) Carcinoma epidermoide. 
c) Rabdomiossarcoma embrionário. 
d) Glomus jugular. 

 
40. No tratamento da otosclerose o procedimento utilizado é: 
a) Labirintectomia. 
b) Estapedotomia. 
c) Maleoincudopexia. 
d) Timpanoplastia. 




