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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Segundo a RECOMENDAÇÃO CFM Nº 5/2014, A 

atuação do o médico de empresa, o médico responsável por 

qualquer programa de controle de saúde ocupacional de 

empresa e o médico participante do serviço especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho como assistente técnico nos 

casos envolvendo a empresa contratante e/ou seus assistidos: 

 

A. É permitido, em qualquer hipótese. 

B. É proibido, em qualquer hipótese. 

C. É permitido, desde que não haja relação médico-

paciente. 

D. É permitido apenas para especializados na área. 

E. É permitido apenas em órgãos públicos. 

 

17 – O Código de Ética Médica; Capítulo VII – NÃO afirma 

sobre os Direitos humanos, que é vedado ao médico: 

 

A. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecê-lo sobre o 

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 

iminente de morte. 

B. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de 

decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, 

bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 

C. Deixar de denunciar prática de tortura ou de 

procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, 

praticá-las, bem como ser conivente com quem as 

realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias 

ou conhecimentos que as facilitem. 
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D. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, 

considerada capaz física e mentalmente, em greve de 

fome, ou alimentá-la compulsoriamente, salvo sob 

hipótese de risco iminente de morte. 

E. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente 

ou utilizar-se de meio que possa alterar sua 

personalidade ou sua consciência em investigação 

policial ou de qualquer outra natureza. 

 

18 – A otite externa aguda se caracteriza por inflamação da pele 

do conduto auditivo externo. A flora microbiana é representada 

por, EXCETO: 

 

A. Staphylococcus. 

B. Streptococcus. 

C. Haemophilus influenzae. 

D. Pseudomonas aeruginosa. 

E. Aspergillus. 

 

19 – Quanto a abscesso da Loja Amigdaliana é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Forma-se uma coleção purulenta entre a amígdala e a 

loja amigdaliana. 

B. A celulite supurada provoca intensa dor à deglutição, 

que se irradia para o ouvido, com salivação abundante, 

voz anasalada, febre, calafrios.  

C. O exame da faringe torna-se difícil, visto que o 

paciente apresenta grande dificuldade em abrir a boca 

devido à dor.  

D. A amígdala apresenta-se hiperemiada, coberta de 

exsudato purulento, há abaulamento do pilar posterior 

e palato mole.  

E. O tratamento consiste na drenagem do abscesso e 

administração de antibióticos. 

 

20 – A área da membrana timpânica é da ordem de ______(dos 

quais _____ tem a flexibilidade regulável) e a da base do 

estribo, de_____, ou seja, proporcionalmente muito menor. Em 

função do efeito de superfície, o estribo recebe uma pressão 

sonora ______ maior quando comparada ao que é aplicada 

sobre o tímpano. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 60 mm  /  35 mm / 1,4 mm  / 8 vezes. 

B. 80 mm  /  55 mm / 3,2 mm  / 17 vezes. 

C. 70 mm  /  45 mm / 2,8 mm  / 5 vezes. 

D. 70 mm  /  55 mm / 3,5 mm  / 12 vezes. 

E. 80 mm  /  42 mm / 1,2 mm  / 10 vezes. 

 

21 – A audiometria é um exame subjetivo, ou seja, depende da 

resposta do paciente, que deve ser realizado com fones de 

ouvido e um vibrador ósseo, em cabina acústica. Tem a 

finalidade de mensurar o limiar auditivo para tons puros nas 

frequências de: 

 

A. 350 a 6000Hz para a via aérea, e 300 a 2000Hz para a 

via óssea. 

B. 150 a 5000Hz para a via aérea, e 600 a 4000Hz para a 

via óssea. 

C. 250 a 8000Hz para a via aérea, e 500 a 4000Hz para a 

via óssea. 

D. 320 a 10000Hz para a via aérea, e 600 a 2000Hz para 

a via óssea. 

E. 180 a 5000Hz para a via aérea, e 300 a 4000Hz para a 

via óssea. 

 

22 – Quanto ao ABR é INCORRETO afirmar: 

 

A. O método Potenciais Evocados Auditivos, também 

conhecido como "Auditory Brainstem Evoked 

Responses" com a sigla ABR. 

B. Este exame é uma ferramenta diagnóstica para 

investigar a deficiência auditiva e outros aspectos do 

funcionamento cerebral. 

C. O ABR é um registro das respostas elétricas 

desencadeadas por um estímulo sonoro, ao longo da 

via auditiva até o tronco cerebral.  

D. É também chamado de respostas de latências curtas e 

rápidas, pois analisam o complexo de cinco a sete 

ondas que ocorrem nos 5ms (mili-segundos) após a 

apresentação do estímulo. 

E. O método possui uma avaliação objetiva, 

eletrofisiológica, não-invasiva, indicada para a 

avaliação da sensibilidade auditiva em neonatos, em 

pessoas que não colaboram na testagem do 

comportamento auditivo e no diagnóstico diferencial 

de problemas audiológicos e/ou neurológicos. 

 

23 – A Hiperbilirrubinemia pode apresentar uma perda auditiva 

do tipo: 

 

A. Condutiva, mista ou neurossensorial; unilateral ou 

bilateral. 

B. Neurossensorial, associado com central; unilateral ou 

bilateral. 

C. Condutiva (congênita) ou neurossensorial (congênita). 

D. Neurossensorial; bilateral. 

E. Perda progressiva; bilateral. 

 

24 – Quanto à otosclerose é INCORRETO afirmar: 

 

A. Otosclerose é uma displasia óssea da cápsula ótica e 

ossículos encontrada apenas nos humanos, 

caracterizada por reabsorção e deposição óssea 

anormais na cápsula labiríntica e ouvido médio. 

B. Patologicamente o termo mais correto seria 

otospongiose, já que esclerose define a fase final da 

moléstia. 

C. A otosclerose caracteriza-se por uma doença focal da 

cápsula ótica e por uma excessiva reabsorção óssea. 

D. A otosclerose pode ocorrer em qualquer parte do osso 

petroso, o qual é uma parte do osso temporal. 

E. O maior foco otosclerótico é encontrado na região da 

janela redonda e em menor quantidade no anulo 

formado pela parte anterior da base do estribo, o 

processo cocleriforme e a saliência do promontório. 
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25 – Referente ao teste Dicótico de Dígitos e o teste DPS 

indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os testes de interação binaural são apropriados para 

avaliar a habilidade do Sistema Nervoso Auditivo em 

receber informações em ambas as orelhas e unificá-las 

em um evento perceptual, onde se acredita que esta 

unificação ocorra no tronco encefálico. 

B. O teste dicótico de dígitos na tarefa de integração 

binaural, tem como objetivo avaliar a habilidade para 

agrupar componentes do sinal acústico em projeto-

projeção e identificá-los. Além disso, a tarefa de 

separação binaural possibilita avaliar a escuta 

direcionada para cada orelha separadamente. 

C. O teste dicótico de dígitos é flexível e de rápida 

aplicação, oferecendo especificação e sensibilidade 

para detectar disfunções corticais e subcorticais. 

D. A interferência binaural é a condição na qual o 

desempenho binaural é mais prejudicado do que o 

desempenho monoaural.  

E. O teste DPS consiste na apresentação de três 

combinações diferentes de tons, onde cada 

combinação é alternada ou não entre tom curto (C) e 

tom longo (L). 

 

26 – Quanto à orofaringe é INCORRETO afirmar: 

  

A. É comporta pela base de língua, palato mole, área 

tonsilar (fossa amigdaliana, pilares anterior e posterior 

e amígdala) e parede faríngea posterior. 

B. Limita-se, superiormente pelo palato duro, 

inferiormente pelo osso hióide, anteriormente pelo ―v‖ 

lingual, posteriormente pela parede faríngea posterior 

e lateralmente pelas amigdalas palatinas e pilares 

amigdalianos posteriores.  

C. A parede posterior é composta por mucosa, 

submucosa, fáscia faringobasilar, músculo constritor 

superior, fibras superiores do músculo constrictor 

médio da faringe e fáscia bucofaríngea.  

D. A fáscia faringobasilar é uma barreira natural na 

prevenção da extensão posterior do tumor que 

geralmente invade o músculo, sem atingir a fáscia.  

E. Uma vez atingindo esta fáscia, o tumor se estende 

facilmente para a fáscia pré-vertebral e vértebra, 

tornando-se irressecável.  

 

27 – Segundo o CID, refere-se às Malformações congênitas do 

ouvido causando comprometimento da audição, EXCETO: 

 

A. Ausência congênita do pavilhão auricular.  

B. Atresia ou estreitamento de meato ósseo. 

C. Ausência da trompa de Eustáquio. 

D. Coalescência (fusão) dos ossículos do ouvido. 

E. Surdez congênita. 

 

 

 

 

 

 

28 – Dos Graus de perda auditiva, refere-se ao grau moderado, 

EXCETO: 

 

A. Dificuldade de comunicação em ambientes ruidosos 

ou em grupo. 

B. Alguma dificuldade em ouvir a voz normal. 

C. Tem dificuldades nas discussões em grupo. 

D. Necessidade de uso de próteses, de treino auditivo e 

estimulação da linguagem. 

E. Dificuldades na aquisição da linguagem e algumas 

perturbações na articulação. 

 

29 – O acesso à faringe é através da valécula. É indicada para 

tumores pequenos na parede posterior da faringe.  

 

Esta é a definição de que acesso cirúrgico dos tumores da 

região amigdaliana? 

 

A. Transhioideo. 

B. Faringotomia lateral. 

C. Faringectomia sub-ângulo mandibular. 

D. Faringectomia transmaxilar. 

E. Bucofaringectomia transmaxilar. 

 

30 – São bactérias aeróbias envolvidas nas amigdalites, 

EXCETO: 

 

A. Arcanobacterium haemolyticum 

B. Streptococcus pneumoniae 

C. Haemophilus influenzae 

D. Naesseria gonorrhoeae 

E. Moraxella catarrhalis 

 

31 – São características do respirador bucal, EXCETO: 

 

A. Face longa e estreita. 

B. Narinas pouco desenvolvidas. 

C. Arco dentário em formato de ―V‖. 

D. Palato ogival. 

E. Mordida cruzada anterior. 

 

32 – Refere-se ao quadro clínico da Rinite Atrófica, EXCETO: 

 

A. Fossas nasais amplas. 

B. Mucosa delgada. 

C. Edema e atrofia de cornetos. 

D. Diminuição do número de glândulas. 

E. Crostas secas / fetidez nasal. 

 

33 – Nas Infeções odontogénicas (angina Ludwig) utiliza-se 

como tratamento prioritário: 

 

A. Nistatina. 

B. Clotrimazol. 

C. Clindamicina. 

D. Cefalosporina de 1ª geração. 

E. Cefalexina. 
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34 – Dos símbolos recomendados para a notação gráfica dos 

limiares obtidos nas diferentes condições de exame, o ―X‖ 

indica: 

 

A. Procedimento de teste: via aérea não mascarada – 

orelha direita. 

B. Procedimento de teste: via aérea não mascarada – 

orelha esquerda. 

C. Procedimento de teste: via aérea mascarada – orelha 

direita. 

D. Procedimento de teste: via aérea mascarada – orelha 

esquerda. 

E. Procedimento de teste: via óssea mascarada na fronte 

– orelha esquerda. 

 

35 – O paciente é colocado em posição ortostática, com os 

calcanhares unidos e pontas dos pés separados em 30°, cabeça 

reta, braços ao longo do corpo na posição anatômica, olhos 

fechados (para inibir a visão) durante um minuto. O exame é 

considerado alterado se houver queda.  

 

O texto define: 

 

A. Teste de Babinski-Weil. 

B. Teste de Fukuda. 

C. Teste de Unterberger. 

D. Teste de Romberg. 

E. Exame de Frenzel. 

 

36 – A disacusia neurossensorial imunomediada apresenta 

comumente a perda auditiva com as seguintes características, 

EXCETO: 

 

A. Bilateral.  

B. Neurossensorial.  

C. Com caráter de flutuação. 

D. Rapidamente progressiva ou súbita. 

E. Assimétrica. 

 

37 – No Diagnóstico diferencial dos quadros de alteração de 

equilíbrio e postura, refere-se à do tipo periférica, EXCETO: 

 

A. Vertigem presente. 

B. Nistagmo presente. 

C. Disartria ausente. 

D. Ataxia de membros ausente.  

E. Reflexos Aquileos deprimidos ou ausentes. 

 

38 – É uma voltagem de corrente alternada gravada na cóclea 

ou próxima à janela redonda, que representa a corrente de 

potássio pelas células externas alternadas pelo movimento da 

membrana basilar. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Potencial Endococlear ou Endolinfático. 

B. Microfonia coclear. 

C. Afonia coclear. 

D. Potencial de Somação. 

E. Potencial de Ação Neural. 

 

39 – São complicações orbitárias do tratamento dos tumores 

nasossinusais, EXCETO:  

 

A. Epífora, por lesão cirúrgica do ducto nasolacrimal.  

B. Alteração da motilidade ocular extrínseca, por trauma 

nas estruturas neuromusculares.  

C. Fístula liquórica. 

D. Amaurose, por compressão do nervo óptico.  

E. Enoftalmo, pela perda do suporte inferior da órbita.  

 

40 – Quanto à Síndrome de Ménière é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os audiogramas revelam uma hipoacusia de percepção 

ou mista de elevado grau no espasmo vascular.  

B. Na alergia revelam uma hipoacusia de transmissão 

muito acentuada.  

C. É mais frequente o tipo de percepção com 

encurtamento da condução óssea, queda do limite 

tonal superior associado às vezes à ascensão do limite 

tonal inferior, sinal de hipoacusia do tronco nervoso, 

indicando localização retrolabiríntica da lesão.  

D. São variadas as curvas audiométricas com diminuição 

em todas as frequências.  

E. Há 2 classes: os que não têm passado otitico 

importante e os que já foram operados, nos quais a 

Síndrome de Ménière é uma complicação. 

 

 

 

 

  


