
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  OOTTOORRRRIINNOOLLAARRIINNGGOOLLOOGGIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. Qual das alternativas abaixo contém artérias que irrigam a tonsila palatina? 
 
A) Ramo tonsilar da artéria tireoidea; artéria carótida externa. 
B) Ramo tonsilar da artéria lingual; artéria faríngea ascendente. 
C) Artéria faríngea ascendente; ramo tonsilar da artéria facial. 
D) Artéria carótida externa; ramo palatino ascendente da artéria carótida interna. 
E) Ramo facial da artéria faríngea ascendente; ramo tonsilar da artéria carótida externa. 
 
12. Qual antibiótico pode causar exantema em paciente com mononucleose infecciosa? 
 
A) Ampicilina.  B) Amoxicilina. C) Penicilina G.  D) Penicilina V. E) Qualquer beta-lactâmico. 
 
13. Qual o melhor exame para avaliar o nível de obstrução respiratória nos casos de roncopatia e síndrome de 

apnéia/hipopnéia? 
 
A) Ressonância nuclear magnética da faringe. 
B) Polissonografia.  D) Fibronasofaringoscopia com manobra de Muller. 
C) Telelaringogoscopia.  E) Eletromiografia faríngea. 
 
14. Em relação à anatomia laríngea, é correto afirmar que a 
 
A) supraglote vai do pedúnculo da epiglote ao bordo inferior das bandas ventriculares. 
B) supraglote vai do pedúnculo da epiglote até o assoalho do ventrículo laríngeo. 
C) drenagem linfática da supraglote se dá primeiramente para linfonodos submandibulares. 
D) infraglote vai do bordo livre das pregas vocais até o bordo superior da cartilagem cricóide. 
E) infraglote vai de 5 mm abaixo de bordo livre das pregas vocais até o bordo inferior da cartilagem cricóide. 
 
15. Uma mulher de 34 anos apresenta-se com queixa de rouquidão há cerca de 6 meses, de caráter progressivo. Fuma 

20 cigarros por dia há 15 anos. A sua voz tem característica áspera, com “pitch” elevado. Qual, dentre as 
alternativas abaixo, representa o diagnóstico mais provável? 

 
A) Paralisia vocal. B) Edema de Reinke. C) Sulco vocal. D) Leucoplasia laríngea. E) Papiloma laríngeo. 
 
16. Qual o melhor exame para avaliar a função das caixas de ressonância do trato vocal? 
 
A) Telescopia nasal. 
B) Telescopia laríngea com estroboscopia. 
C) Telescopia laríngea sem estroboscopia. 
D) Fibronasofaringolaringoscopia durante a respiração. 
E) Fibronasofaringolaringoscopia durante a fala desencadeada. 
 
17. Uma paciente de 68 anos, diabética, sem outras comorbidades, apresenta-se com dor facial direita e cacosmia há 3 

meses. A tomografia computadorizada dos seios paranasais revelou um velamento maxilar direito, com presença de 
calcificações intra-sinusais. Qual a alternativa correta? 

 
A) Trata-se de sinusite crônica bacteriana, cujo tratamento deve ser inicialmente clínico. 
B) Trata-se, provavelmente, de sinusite fúngica aguda, cujo tratamento é cirúrgico. 
C) Trata-se, provavelmente, de sinusite fúngica invasiva, cujo tratamento é inicialmente clínico. 
D) Trata-se, provavelmente, de bola fúngica, cujo tratamento é cirúrgico. 
E) Trata-se, provavelmente, de sinusite fúngica alérgica, cujo tratamento é cirúrgico. 
 
18. No caso acima, qual é o agente etiológico mais comum? 
 
A) Actinomyces. 
B) Haemophylus influenzae.  D) Aspergillus fumigatus. 
C) Proteus mirabilis.  E) Rhizopus oryzae. 
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19. Com relação à anatomia nasossinusal, é incorreto afirmar. 
 
A) O hiato semilunar se situa entre a bula etmoidal e a apófise unciforme. 
B) O infundíbulo etmoidal é limitado medialmente, pela apófise unciforme. 
C) A concha média articula-se com o etmóide, formando a lamela basal. 
D) As células do agger nasii  fazem parte do etmóide anterior. 
E) O nervo óptico pode projetar-se para o interior da célula de Onodi. 
 
20. Qual das alternativas abaixo não está presente na síndrome de Fernand-Vidal? 
 
A) Asma. 
B) Polipose nasal.  D) Alergia a ácido acetilsalicílico. 
C) Anosmia central.  E) Obstrução nasal. 
 
21. Qual das alternativas abaixo se caracteriza como melhor para o tratamento da sinusite esfenoidal fúngica? 
 
A) Sinusotomia esfenoidal endoscópica. 
B) Sinusotomia esfenoidal endoscípica associada a antifúngico.  D) Antifúngico tópico. 
C) Antifúngico oral.  E) Antifúngico endovenoso. 
 
22. A respeito da pericondrite de pavilhão auricular, é correto afirmar. 
 
A) É normalmente resultante de imunodeficiência. 
B) Staphylococcus aureus é o agente mais comum. 
C) É comum na otite externa maligna. 
D) Quando secundária a otohematoma, o tratamento principal é a drenagem e o curativo compressivo. 
E) É, normalmente, resultante de auto-imunidade. 
 
23. Todas as alternativas abaixo podem ser acompanhadas de atresia aural congênita, exceto uma. Qual? 
 
A) Pierre Robin. B) Treacher Collins. C) Möbius. D) Klipel-Feil. E) Waardenbourg. 
 
24. Qual a seqüência usual de fechamento espontâneo de uma perfuração timpânica? 
 
A) Ocorre primeiro um avanço da camada epidérmica, seguida da camada fibrosa. 
B) Ocorre primeiro formação de tecido de granulação sobre o qual avança o epitélio. 
C) Ocorre primeiro fechamento da camada mucosa, seguido da fibrosa e da epiderme. 
D) As três camadas fecham simultaneamente. 
E) Ocorre primeiro a fusão da camada epidérmica com a mucosa na margem da perfuração. 
 
25. Apenas uma das artérias abaixo não participa da irrigação da orelha média. Assinale-a. 
 
A) Artéria faríngea ascendente. 
B) Artéria timpânica inferior.  D) Artéria carótida interna. 
C) Artéria timpânica anterior.  E) Artéria tireoidea superior. 
 
26. Qual agente etiológico não é comum na otite média crônica? 
 
A) Streptococcus pneumoniae. 
B) Pseudomonas aeruginosa.  D) Escherichia coli. 
C) Proteus sp.  E) Bacteróides fragilis. 
 
27. O acometimento do nervo facial na otite externa maligna, normalmente, se dá 
 
A) por extensão da infecção através do conduto auditivo externo. 
B) por comprometimento do gânglio geniculado.  D) logo no início do quadro. 
C) apenas nos casos em que há deiscência da porção timpânica. E) por acometimento da ponta do rochedo. 
 
28. A respeito da surdez genética, é correto afirmar que a 
 
A) forma mais comum é autossômica dominante. 
B) deficiência da conexina 26 é mais comum na forma sindrômica do que na esporádica. 
C) predisposição à ototoxicidade pode ser causada por uma mutação no DNA mitocondrial. 
D) deficiência da miosina 7A pode estar associada à displasia de Mondini. 
E) mutação 35delG está associada à síndrome de Usher. 
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29. Com relação a um paciente com neurofibromatose tipo II que ficou anacúsico por ter sido operado de neurinoma do 

acústico bilateral por via transcoclear, é correto afirmar que 
 
A) está indicado implante coclear por via transmastóidea. 
B) está indicado implante de tronco cerebral. 
C) está indicado implante coclear pela fossa média. 
D) se deve tentar adaptar prótese auditiva bilateral antes da indicação de implante coclear. 
E) está indicado implante coclear por via retrossigmóidea. 
 
30. Qual das doenças auto-imunes abaixo não pode causar surdez neurossensorial? 
 
A) Síndrome de Behcet. 
B) Granulomatose de Wegener.  D) Síndrome de Cogan. 
C) Lupus eritematoso sistêmico.  E) Glomerulonefrite. 
 
31. Com relação à fisiologia coclear, é correto afirmar. 
 
A) As células ciliadas externas não são responsáveis pelo microfonismo coclear. 
B) As células ciliadas externas não são responsáveis pelas otoemissões acústicas. 
C) A prestina é uma proteína contrátil  presente na célula ciliada externa. 
D) A membrana basilar  tem freqüência de ressonância constante. 
E) O axônio do nervo coclear têm limiar maior para uma freqüência específica. 
 
32. Com relação à semiologia auditiva, é correto afirmar. 
 
A) O teste de Weber pode sozinho distinguir surdez mista de condutiva. 
B) O teste de Schwabach exige uma boa audição do examinador. 
C) O teste de Rinne é negativo quando a surdez é sensorial. 
D) O teste de Rinne só é positivo quando a surdez é neural. 
E) A presença de roll over no teste de discriminação vocal indica surdez sensorial. 
 
33. Qual o melhor exame para o diagnóstico do aqueduto vestibular alargado? 
 
A) Angiorressonância. 
B) Tomografia computadorizada. 
C) Teste de glicerol com eletrococleografia. 
D) Teste de fístula. 
E) Cintilografia liquórica. 
 
34. A principal manobra para diagnosticar a VPPB é 
 
A) Dix-Hallpike. B) Semont. C) Epley. D) Brandt-Daroff. E) Müller. 
 
35. A corrente endolinfática ampulípeta é 
 
A) excitatória no canal semicircular horizontal e no canal superior. 
B) excitatória em todos os canais semicirculares.  D) inibitória nos canais verticais. 
C) inibitória no canal horizontal e excitatória, no canal posterior.  E) excitatória no canal superior e inibitória, no posterior. 
 
36. Com relação às síndromes vestibulares, é correto afirmar que a 
 
A) VPPB é a mais comum. 
B) síndrome de Ménière é sempre associada à hidropsia endolinfática. 
C) neurite vestibular é mais comum em crianças. 
D) labirintite purulenta raramente causa perda auditiva. 
E) neurite vestibular tem, geralmente, etiologia bacteriana. 
 
37. Com relação ao mecanismo de ação das drogas ototóxicas, assinale a alternativa correta. 
 
A) A cis-platina afeta, primariamente, as células ciliadas internas. 
B) Os diuréticos de alça atingem, primariamente, as células ciliadas externas. 
C) A gentamicina é mais tóxica para o vestíbulo do que para a cóclea. 
D) Os aminoglicosídeos afetam, primariamente, a estria vascular. 
E) A cis-platina afeta, primariamente, a estria vascular. 
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38. Um paciente que, após uma estapedectomia, apresenta vertigem rotatória importante, que se mantém por dias, é, 

provavelmente, portador de 
 
A) gusher perilinfático. 
B) granuloma de janela oval.  D) síndrome do aqueduto coclear alargado. 
C) fístula liquórica.  E) síndrome do aqueduto vestibular alargado. 
 
39. Dentre as alternativas abaixo, todas podem ser indicadas para o tratamento do abscesso peritonsilar, exceto uma. 

Assinale-a. 
 
A) Punção transoral. 
B) Incisão e drenagem.  D) Drenagem cervical externa. 
C) Antibioticoterapia endovenosa.  E) Tonsilectomia “a quente”. 
 
40. Qual das alternativas abaixo não é complicação do tamponamento ântero-posterior em casos de epistaxe? 
 
A) Parada cardiorrespiratória causada por hipóxia. 
B) Estenose faríngea secundária à necrose do cavum devida à pressão do tampão. 
C) Necrose de septo nasal devida à isquemia pela pressão do tampão. 
D) Sinusite aguda resultante de bloqueio ostiomeatal. 
E) Fístula liquórica decorrente de necrose da lâmina crivosa do etmóide.  


