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MÉDICO / CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, e  

30 (trinta)de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões 01 e 02. 
 

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE 

 

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os 
passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos 

viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas 

seguidas.  

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em 

transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como 

imobilidade, altitude e diferença de pressão. 
Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado. 

 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião. 
B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas. 

C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose. 

D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas. 

E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião. 
 
02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...” , o verbo desse 

trecho 
 
A) concorda com o seu sujeito “medidas”. 

B) poderia também concordar com o termo “adoção”.  D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”. 

C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”. E) concorda com o sujeito “viajantes”. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 06. 
 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos 

homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 

morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos 

e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.  Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do 

que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: http//: pensadoruol.com.br 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a. 
 
A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.” 

B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

C) “...tem-nos deixado em penúria.”  

D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”. 
 
04. Segundo o texto 01, 
 
A) o mundo se ressente de uma tecnologia mais ousada para avançar. 

B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários. 

C) as máquinas superam os homens, e isso os alegra e os mantém em paz interior. 

D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo. 

E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual. 

 

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:  
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 
 

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por  
 
A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários. 

B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.  D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis. 

C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis. E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos. 
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06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA? 
 
A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. 

B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto 

“éi”. 

C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas 

terminadas em hiato. 

D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada 

em “em”. 

E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na 

alternativa “A”. 

 

07. Observe a imagem abaixo: 

 
Disponível em: http://imageoline.com.br 

 
Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO 

gramatical. 
 
A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha... 

B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha. 

C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha... 
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha.... 

E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha... 

 

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10. 
 

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, 
psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma 

organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas 

características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente 

proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão 

de talentos dentro das organizações de sucesso. 
Disponível em: http://pt.scribdcom.doc 

 

08.  No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “ o 

recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa 
 
A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

 

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo: 
 

I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...” 
II. “Assim se faz necessária a seleÇão de pessoas nas organizações.” 

III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...” 

IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de  suceSSo.” 

V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...” 

 

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”. 

B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II. 

C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa” 

D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV. 

E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”. 
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10. Observe o trecho abaixo: 
 

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...” 

 
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa  

 

A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal. 

B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal. 

C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal. 

D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Quanto à anatomia da Laringe, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) É inervada pelo nervo vago. 

B) O músculo cricotiroideo é inervado pelo laríngeo superior. 

C) A cobertura mucosa da laringe tem grande importância na produção da fala. 

D) A mucosa que recobre toda a laringe é do tipo cilíndrico simples. 

E) O espaço de Reinke é um espaço virtual entre o epitélio e a camada mais densa da lâmina própria. 

 

12. Quanto à anatomia do pescoço, é CORRETO afirmar que 

 

A) os ramos dorsais de C5, C6, C7, C8 e T1 formam o plexo braquial. 

B) as artérias tiroidiana superior e inferior são ramos da carótida externa. 
C) o ramo faríngeo do vago se junta com o IX par e o simpático e formam o plexo faríngeo. 

D) a bifurcação da carótida comum sempre acontece ao nível de C3. 

E) o corpo carotídeo é um quimiorreceptor, que recebe fibras do nervo vago sensível à alteração do dióxido de carbono e do 

oxigênio no sangue. 

 

13. Em relação ao carcinoma medular da tireoide, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Está associado à exposição à radiação. 

B) Geralmente, origina-se nos polos superiores da glândula. 

C) Metástases locoregionais ocorrem precocemente, no curso da doença. 

D) A forma esporádica corresponde a 75% dos casos. 
E) A forma familiar é frequentemente multicêntrica e bilateral. 

 

14. A otalgia é um dos sintomas dos tumores malignos da orofaringe. A sua origem é 

 

A) reflexa, através do vago, ramo auricular sensitivo para a parede posterior do conduto auditivo externo. 

B) reflexa, através do IX par, gânglio petroso, via nervo de Jacobson. 

C) contiguidade nos tumores mais posteriores. 

D) contiguidade nos tumores avançados. 

E) infecciosa nos tumores infectados. 

 

15. NÃO é sinal de presença de tumor do espaço parafaríngeo: 
 

A) Síndrome de Horner. 

B) Massa cervical.  D) Otite média serosa. 

C) Trismo. E) Hiperemia e edema do pavilhão auditivo. 

 

16. Uma das complicações de tireoidectomia é o hematoma, que pode levar o paciente a apresentar insuficiência 

respiratória aguda. Nesses casos, deve-se 

 

A) reoperar o paciente no centro cirúrgico. 

B) solicitar USG do pescoço para avaliar a extensão do hematoma. 

C) realizar abertura imediata da ferida operatória, remoção do coágulo e posterior encaminhamento ao centro cirúrgico. 

D) solicitar TC de pescoço que é o exame ideal para avaliar hematomas. 
E) solicitar hemograma para avaliar a quantidade de perda e depois reoperar, se necessário. 
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17. São exames de rotina a serem realizados e solicitados no primeiro atendimento, em pacientes com massa cervical, 

EXCETO:  

 

A) USG do pescoço. 

B) Cintilografia da tiroide.  D) Rx de tórax. 

C) Punção aspirativa com agulha fina. E) Videolaringoscopia. 

 

18. Em relação ao câncer de tireoide diferenciado, é INCORRETO afirmar que 

 

A) os níveis séricos de tireoglobulina têm correlação com recorrência da doença. 
B) a tireoglobulina é uma glicoproteína, que só é produzida por tecido tiroideano. 

C) a tireoglobulina sempre deve ser avaliada em conjunto com os anticorpos antitireoglobulina. 

D) nos pacientes tratados com tireoidectomia parcial, a dosagem dos anticorpos antitireoglobulina é importante na avaliação 

prognóstica. 

E) a supressão do TSH deve ser rotina em todos os casos tratados com tiroidectomia total.  

 

19. Em relação aos nódulos tiroidianos e seu manejo, é CORRETO afirmar que 

 

A) a incidência em crianças é maior do que em adultos, com risco de malignidade entre 14 e 40%. 

B) a efetividade da PAAF nas crianças é igual à dos adultos na seleção de pacientes cirúrgicos. 

C) a dosagem do TSH não é necessária, quando o nódulo diagnosticado é maior que 2 cm.  
D) 60% das mulheres desenvolvem nódulos tiroidianos na gravidez.  

E) a incidência de nódulos tiroidianos depende da idade e não, da ingesta de iodo. 

 

20. Em relação ao câncer de boca, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 

 

A) Os fatores de risco são: vício de fumar, cachimbo e cigarro, consumo de álcool, má higiene oral e uso de próteses dentárias 

mal adaptadas, independente da idade.  

B) O principal sintoma é uma ferida na boca que não cicatriza por mais de uma semana. 

C) A PAAF está indicada nos tumores de boca nodulares não ulcerados (mucosa íntegra). 

D) A ressonância nuclear magnética e a tomografia são exames de exceção em caso de lesões grandes e de limite impreciso no 

exame físico como trismo severo. 
E) A língua e o assoalho de boca são os sítios anatômicos mais acometidos. 

 

21. Sobre a Doença de Madelung, é CORRETO afirmar que 

 

A) é também chamada de lipomatose assimétrica benigna (simétrica). 

B) por ser uma doença de acúmulo de tecido gorduroso, não apresenta complicações.   

C) acomete mais frequentemente o sexo feminino.  

D) foram relatados vários casos em associação com anormalidades metabólicas. 

E) o etilismo e o tabagismo estão associados frequentemente à doença.  

 

22. Em relação às glândulas salivares, podemos afirmar, EXCETO: 

 
A) O tumor mais frequente da parótida é o adenoma pleomórfico.  

B) O ducto da glândula submandibular é o de Warthon. 

C) Os grânulos de Fordyce são pequenas glândulas salivares obstruídas.  

D) O carcinoma adenoide cístico é o tumor maligno mais frequente da glândula submandibular. 

E) Aproximadamente 80% dos tumores das glândulas salivares menores são malignos. 

 

23. Com relação aos tumores malignos da Laringe, é CORRETO afirmar que 

 

A) a blastomicose sulamericana participa do diagnóstico diferencial e pode ser diagnosticada por meio da Reação de 

Montenegro.  

B) os tumores supraglóticos sempre dão sintomas precoces, independente do tamanho.  
C) tumores localizados na glote, mesmo em estado avançado, apresentam baixo índice de metástases em torno de 13%. 

D) o câncer da laringe emite mais frequentemente metástases para linfonodos pré e paratraqueais. 

E) o tabagismo não interfere no aparecimento do tumor supraglótico, somente o etilismo. 

 

24. Todas são complicações tardias da traqueostomia, EXCETO 

 

A) granuloma traqueal. 

B) fistula traqueoenominada.  D) fistula traqueocutânea. 

C) estenose da traqueia. E) enfisema subcutâneo. 

 

www.pciconcursos.com.br




6 

25. A fistula faringocutânea é uma complicação, que pode acontecer em até 40% das laringectomias totais. Tais 

complicações podem ser corrigidas com os seguintes retalhos, EXCETO 

 

A) retalho fasciocutâneo deltopeitoral. 

B) retalho miocutâneo de platisma.  D) retalho miocutâneo do grande peitoral. 

C) retalho cutâneo em folha de livro. E) retalho miocutâneo do trapézio. 

 

26. O nariz é o sensor do olfato e guardião do trato respiratório inferior. Participa de várias funções, EXCETO: 

 

A) corredor de drenagem. B) fonação. C) estética. D) orientadora da visão. E) tubular-fluxo aéreo. 
 

27. Em relação à glândula parótida, 

 

A) o nervo facial, nervo motor, divide os lobos superficial e profundo. 

B) com secreção predominante aquosa, é responsável pelo volume salivar. 

C) a incidência de glândula parótida acessória ocorre em torno de 21%. 

D) seu ducto, Wharton, desemboca na boca, ao nível do segundo molar superior. 

E) das glândulas salivares, é a mais litogênica. 

 

28. Em relação ao Cistoadenoma Linfomatoso Papilífero, é CORRETO afirmar que 

 
A) ocorre somente nas glândulas salivares maiores. 

B) predomina no sexo feminino. 

C) clinicamente é uma massa, que sugere abscesso ou outra alteração inflamatória. 

D) tem relação com o alcoolismo. 

E) a paralisia facial é frequente e precoce. 

 

29. Em relação aos tumores malignos da laringe, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a glote é o sitio mais frequente de acometimento. 

B) na supraglote, a epiglote é o subsítio mais acometido. 

C) as lesões supraglóticas são mais infiltrantes quando comparadas às glóticas. 
D) os condrossarcomas acometem somente a cartilagem tireoide e dão metástase pulmonar precoce. 

E) o sinovialoma maligno é um tumor raro na laringe. 

 

30. O câncer glótico na sua progressão pode invadir estruturas anatômicas que levam à paralisia da prega vocal, com 

exceção de uma das abaixo. Identifique-a. 

 

A) Prega ariepiglótica. 

B) Músculo tireoaritenoideo.  D) Nervo recorrente. 

C) Articulação cricoaritenoidea. E) Músculo interaritenoideo. 

 

31. Em relação ao câncer de pele, é CORRETO afirmar que 

 
A) é o segundo mais frequente nas mulheres. 

B) a infiltração, através dos planos de fusão embrionária, é uma forma de disseminação da doença. 

C) a exposição solar é a única causa associada. 

D) a disseminação linfática é a forma mais frequente de progressão.  

E) a incidência desses tumores tem diminuído com o passar dos anos. 

 

32. Em relação aos melanomas, é INCORRETO afirmar que a(o) 

 

A) taxa de mortalidade aumentou menos que a taxa de incidência. 

B) melanoma nodular é invasivo desde o início. 

C) conduta depende da espessura do tumor e da situação clínica dos linfonodos. 
D) biópsia do linfonodo sentinela está indicada em todos os casos. 

E) interferon melhora a sobrevida e o tempo livre de doença. 

 

33. A radioterapia tem indicação, em alguns casos, de câncer de pele. Abaixo, um deles NÃO tem indicação. Assinale-o.  

 

A) Lesões superficiais extensas de limites imprecisos. 

B) Recidivas de tratamento cirúrgico, se situadas sobre tecidos moles. 

C) Pacientes idosas com risco elevado. 

D) Lesões próximas ao olho. 

E) Lesões fixas ao osso e à cartilagem. 
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34. Sobre o tratamento do pescoço no câncer de laringe, é CORRETO afirmar que 

 

A) os tumores glóticos puros e iniciais apresentam linfonodos positivos não palpáveis em 30% dos casos. 

B) o esvaziamento seletivo bilateral eletivo dos níveis II ao IV é indicado para os T3 e T4 supraglóticos com pescoço N0. 

C) nos tumores supraglóticos com pescoço positivo, a radioterapia só está indicada nas recidivas. 

D) o esvaziamento do nível I está indicado nos tumores glóticos avançados. 

E) a presença de linfonodos positivos bilaterais contraindica o procedimento cirúrgico. 

 

35. Em relação aos tumores dos seios da face, é CORRETO afirmar que 

 
A) o pólipo solitário de Killian tem origem na fossa nasal no meato médio ou nos seios da face. 

B) é considerado um T3 de seio maxilar um tumor que invade o seio etmoidal anterior. 

C) é considerado um T4 de seio maxilar um tumor que invade a pele da região maxilar. 

D) não encontramos, no seio maxilar, tumor de origem de glândula salivar. 

E) o sinal mais frequente e precoce é a epistaxe, facilitando o diagnóstico. 

 

36. Em relação ao Tumor Marrom, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) A cor deriva do depósito de hemossiderina devido à grande hemorragia dentro do tumor. 

B) Ocorre aumento da reabsorção de cálcio dos tecidos ósseos. 

C) Para que a lesão se desenvolva, é preciso que o hiperparatireoidismo esteja atuando há longas datas. 
D) Ocorre como consequência principalmente no hiperparatireoidismo primário e secundário e raramente, no terciário. 

E) O querubismo é diagnóstico diferencial. 

 

37. Um relacionamento multiprofissional é importante no sucesso do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A 

odontologia tem seu papel em vários pontos, EXCETO: 

 

A) Preparo do paciente para tratamento radioterápico. 

B) Profilaxia e tratamento de patologias odontológicas em pacientes que serão submetidos à quimioterapia. 

C) Protetização de pacientes mutilados. 

D) Ter conhecimento oncológico diferencia esse profissional. 

E) Biopsiar as lesões e tratar pequenas lesões malignas.  
 

38. Em relação ao diagnóstico diferencial das lifonodopatias cervicais, é CORRETO afirmar que linfonodos 

 

A) arredondados e com perda do hilo sugerem malignidade. 

B) bilaterais, dolorosos e com menos de 15 dias em crianças sugerem malignidade. 

C) menores que 1,5cm sugerem malignidade. 

D) endurecidos e fixos sugerem benignidade. 

E) retroauriculares sempre são suspeitos de malignidade. 

 

39. Em relação aos princípios do tratamento cirúrgico do câncer em cabeça e pescoço,  

 

A) a cirurgia centrípeta sempre deve ser realizada.  
B) a radicalidade pode não ter intenção curativa. 

C) a tricotomia deve ser realizada em todos os pacientes com indicação cirúrgica em cabeça e pescoço. 

D) a traqueostomia é procedimento simples e sem risco de implante tumoral. 

E) a profilaxia antibiótica está indicada em todas as cirurgias em cabeça e pescoço. 

 

40. Em relação ao carcinoma anaplásico da tiroide, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Acomete pacientes na sexta e na sétima década. 

B) É uma massa de crescimento rápido no pescoço. 

C) 50% dos pacientes têm metástase a distância ao diagnóstico. 

D) Não tem relação com os tumores diferenciados da tiroide. 
E) Tomografia cérvico-torácica é o principal exame radiológico a ser realizado. 
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