
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  0 7 / 2 0 1 4  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  H U C / I S C M C / H M S C  

28  DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM PRÉ–REQUISITO EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO OU 

CIRURGIA PLÁSTICA -  ÁREA DE ATUAÇÃO (R4) .  
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 1 ( U M A )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00006 

1. Esta PROVA contém 50 questões numeradas de 01 a 50. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores au-

riculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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1. Na atresia coanal congênita, com relação à constitui-
ção da placa atrésica, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) 90% das atresias são ósseas, à custa da mediali-

zação das apófises pterigóides e da parede lateral 
do nariz. 

B) 70% das atresias são mistas, havendo membrana 
obliterando a coana, medialização das apófises 
pterigoides e da parede lateral do nariz. 

C) 70% das atresias são membranosas, havendo 
uma membrana obliterando a coana. 

D) 70% das atresias são ósseas, somente à custa da 
parede lateral do nariz. 

E) 90% das atresias são ósseas, somente à custa 
das apófises pterigoides. 
 

2. Com relação à clínica na atresia coanal congênita, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Na atresia unilateral, o quadro se caracteriza por 

asfixia e cianose, os quais melhoram com o choro. 
B) Na atresia bilateral no recém-nascido, os sintomas 

são brandos, uma vez que ocorre a compensação 
pela respiração bucal. 

C) A clínica não está relacionada à presença de ou-
tras síndromes. 

D) Na atresia bilateral, o quadro clínico se apresenta 
como um quadro emergencial, havendo suspeição 
quando o recém-nascido apresenta sinais de asfi-
xia e cianose, os quais melhoram com o choro. 

E) Na atresia bilateral, os sintomas não trazem risco 
ao recém-nascido. 
 

3. Com relação à síndrome da apneia obstrutiva do sono 
na infância, é CORRETO afirmar que: 

 
A) a principal etiologia está relacionada ao aumento 

de peso, com deposição de gordura cervical. 
B) não há necessidade de polissonografia para quei-

xas de apneia em crianças. 
C) a principal etiologia é a hipertrofia de tonsilas pa-

latinas e faríngeas. 
D) a apneia obstrutiva não está relacionada aos ca-

sos de deficit de atenção/hiperatividade. 
E) a presença do ronco diferencia ronco primário de 

síndrome da resistência das vias aéreas superio-
res. 
 

4. Com relação à válvula nasal interna, em se tratando 
da anatomia cirúrgica do nariz, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) o ângulo formado pela fixação das cartilagens la-

terais superiores ao septo é de 30 a 45 graus nos 
narizes caucasianos e mais amplo nos africanos e 
asiáticos. 

B) a válvula nasal interna é formada pela superfície 
da cartilagem alar e pelo septo. 

C) a válvula nasal interna é formada pela cruz da car-
tilagem alar e pela superfície caudal da cartilagem 
lateral superior. 

D) o ângulo formado pela fixação das cartilagens ala-
res ao septo é de 30 a 45 graus nos narizes cau-
casianos e mais amplo nos africanos e asiáticos. 

E) a válvula nasal interna é formada pela superfície 
caudal da cartilagem lateral superior e pelo septo.  
 

5. Com relação às válvulas nasais, em se tratando da 
anatomia cirúrgica do nariz, é CORRETO afirmar que: 

 
A) as válvulas nasais interna e externa atuam em 

conjunto, fornecendo uma corrente de ar suave, 
para umidificação, na cavidade nasal.  

B) a válvula nasal interna é responsável pela regula-
ção do ar na inspiração, ao passo que a externa é 
responsável pela regulação do ar na expiração, 
estando apenas uma em funcionamento de acor-
do com presença de processo de inspiração ou 
expiração. 

C) a válvula nasal interna é responsável pela regula-
ção do ar na expiração, ao passo que a externa é 
responsável pela regulação do ar na inspiração, 
estando apenas uma em funcionamento de acor-
do com presença de processo de expiração ou 
inspiração. 

D) as válvulas nasais são estruturas anatômicas e 
não têm relação com a fisiologia nasal. 

E) as válvulas nasais atuam tanto na inspiração 
quanto na expiração, porém, de forma alternada: 
quando uma válvula está em funcionamento, a ou-
tra está em repouso. 
 

6. Com relação ao ectrópio, é CORRETO afirmar que: 
 

A) o ectrópio atônico ou não cicatricial pode ser de 
natureza involucional ou secundário à paralisia fa-
cial. 

B) o tratamento do ectrópio atônico é feito, de forma 
geral, pelo encurtamento vertical da pálpebra. 

C) a tarsorrafia de pálpebras inferior e superior é a 
melhor indicação para o tratamento do ectrópio 
atônico. 

D) a ação dos fatores cicatriciais na lamela interna da 
pálpebra com retração produzirá o ectrópio cica-
tricial. 

E) o ectrópio atônico ou não cicatricial não está rela-
cionado à epífora. 
 

7. Com relação à avaliação da orelha de abano, está 
CORRETO afirmar que: 

 
A) o pavilhão auricular está posicionado em 45 graus 

com relação à cabeça; quando esse ângulo é 
maior ocorre, a orelha de abano, que deve ser 
corrigida entre 5 e 6 anos de idade. 

B) o pavilhão auricular está posicionado em 30 graus 
com relação à cabeça; quando esse ângulo é 
maior, ocorre a orelha de abano, que deve ser 
corrigida entre 15 e 20 anos de idade. 
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C) o pavilhão auricular está posicionado em 30 graus 
com relação à cabeça; quando esse ângulo é 
maior, ocorre a orelha de abano, que deve ser 
corrigida entre 5 e 6 anos de idade. 

D) o pavilhão auricular está posicionado em 45 graus 
com relação à cabeça; quando esse ângulo é 
maior, ocorre a orelha de abano, que deve ser 
corrigida entre 15 e 20 anos de idade. 

E) o pavilhão auricular está posicionado em 15 graus 
com relação à cabeça; quando esse ângulo é 
maior, ocorre a orelha de abano, que deve ser 
corrigida entre 5 e 6 anos de idade. 
 

8. Com relação à vascularização nasal, está CORRETO 
afirmar que: 

 
A) é feita pela carótida interna (artérias oftálmica, su-

pratroclear, dorsal e nasal) apenas. 
B) é feita pela carótida externa (artérias facial, angu-

lar e maxilar) apenas. 
C) é feita pela carótida interna (artérias oftálmica, 

angular, dorsal e nasal) e pela carótida externa 
(artérias facial, supratroclear e maxilar). 

D) é feita pela carótida interna (artérias oftálmica, su-
pratroclear, dorsal e nasal) e pela carótida externa 
(artérias facial, angular e maxilar). 

E) é feita pela carótida externa (artérias oftálmica, 
supratroclear, dorsal e nasal) e pela carótida in-
terna (artérias facial, angular e maxilar). 
 

9. Com relação à anatomia da pálpebra, está CORRETO 
afirmar que: 

 
A) é composta por uma única lamela revestida exter-

namente por pele e internamente pela conjuntiva. 
B) é composta por três lamelas (externa, septo orbi-

tal e interna). 
C) é composta por duas lamelas (externa e interna). 
D) é composta por cinco lamelas (externa, intermedi-

ária externa, septo, intermediária interna e inter-
na). 

E) é composta pelo septo orbital, que é revestido pe-
lo músculo tarsal. 
 

10. Assinale a alternativa que contém tipos de incisões de 
acesso para a rinoplastia. 

 
A) Incisão intracartilaginosa e Delivery. 
B) Incisão interdomal e Delivery. 
C) Incisão columelar e Delivery. 
D) Incisão marginal e Delivery. 
E) Incisão intracartilaginosa e incisão marginal. 

 
11. O fator etiológico mais provável do câncer das  

cavidades nasais e paranasais: 
 

A) são os hábitos alimentares (nitrosaminas). 
B) é o agente viral Epstein Barr Virus (EBV). 
C) são as radiações ionizantes e a deficiência de vi-

tamina A. 

D) é o ocupacional, como exposição prolongada ao 
pó de madeira e hidrocarbonetos. 

E) é a redução de ozônio na atmosfera. 
 

12. Com relação à capacidade do Papilomavírus Humano 
(HPV) de desenvolver patologias, é CORRETO afir-
mar que: 

 
A) HPV 16 e 18 causam neoplasias. 
B) HPV 1 e 4 causam lesão de mucosa, com peque-

no risco de desenvolver neoplasia. 
C) HPV 6 e 11 causam lesões cutâneas. 
D) HPV 31 e 45 causam lesões cutâneas. 
E) HPV 60 e 65 causam neoplasias. 

 
13. Com relação aos retalhos de pele locais, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) causas intrínsecas de falha de retalho local estão 
relacionadas à tensão excessiva e não apresen-
tam relação com o comprimento excessivo do re-
talho. 

B) o sangue que passa através de shunts arteriove-
nosos, desviando-se do leito capilar nutridor, não 
apresenta relação com falha de retalho local. 

C) o fluxo sanguíneo em um retalho é inversamente 
proporcional à tensão colocada ao longo de seu 
eixo.  

D) aumentando a largura da base de um retalho, o 
comprimento do retalho sobrevivente pode ser 
aumentado indefinidamente. 

E) o suprimento sanguíneo da pele é bem definido, 
não sendo modificado por shunts venosos. 

 
14. Com relação à exoftamia, é CORRETO afirmar que: 
 

A) o pseudotumor cerebral causa aumento dos teci-
dos intraoculares, inclusive dos músculos extra-
oculares. 

B) linfoma de órbita não produz proptose, sendo cên-
trica. 

C) toda a exoftalmia tireoidea é autolimitada, na mai-
oria dos pacientes. 

D) no pseudotumor cerebral, o tratamento para me-
lhorar a proptose é cirúrgico apenas. 

E) o pseudotumor cerebral causa edema de tecidos 
moles dentro da órbita, mas não aumento especí-
fico dos músculos extraoculares.  
 

15. Com relação aos níveis linfáticos do pescoço, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) o nível III inclui os linfonodos ao redor do terço in-

ferior da veia jugular interna. 
B) o nível II inclui os linfonodos ao redor do terço su-

perior da veia jugular interna.  
C) o nível IV inclui os linfonodos localizados ao longo 

da metade inferior do nervo espinhal acessório e 
da artéria cervical transversa. 
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D) o nível VI inclui os linfonodos localizados ao longo 
da metade inferior do nervo espinhal acessório e 
da artéria cervical transversa. 

E) o nível IB inclui os linfonodos localizados ao redor 
do terço inferior da veia jugular interna. 

 
16. Com relação ao choque hipovolêmico, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) na classe II, a hemorragia é de 15% a 30% do vo-
lume sanguíneo, sendo a clínica de taquicardia e 
taquipneia, ansiedade, diminuição do enchimento 
capilar e diminuição do débito urinário.  

B) na classe I, a hemorragia é de 15% a 30% do vo-
lume sanguíneo, sendo a clínica de taquicardia e 
taquipneia, ansiedade, diminuição do enchimento 
capilar e diminuição do débito urinário. 

C) na classe III, a hemorragia de perda é de mais de 
40% do volume sanguíneo. A clínica é de hipoten-
são e taquicardia, o débito urinário é quase inter-
rompido e o estado mental pode variar de ansie-
dade ao coma. 

D) na classe V, a perda de volume sanguíneo é su-
perior a 60%, apresentando-se o paciente em co-
ma. 

E) na classe IV, a perda de volume sanguíneo é de 
30% a 40%, apresentando o paciente taquicardia, 
taquipneia, tempo de enchimento capilar prolon-
gado e diminuição marcada do débito urinário. 
 

17. Com relação às fraturas mandibulares, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) as fraturas de parassínfise estão localizadas entre 

o canino e o último molar. 
B) as fraturas de corpo se localizam entre os cani-

nos. 
C) as fraturas de sínfise e parassínfise estão locali-

zadas entre os caninos.  
D) as fraturas do ângulo se localizam na área superi-

or à linha que se estende da incisura sigmoide à 
borda posterior da mandíbula. 

E) as fraturas do côndilo ocorrem entre o segundo 
molar e o trígono retromolar. 

 
18. Com relação às fraturas maxilares, é CORRETO  

afirmar que: 
 

A) as fraturas Le Fort II resultam da separação do 
esqueleto facial da base do crânio. 

B) as fraturas Le Fort III poupam a órbita. 
C) as fraturas Le Fort IV incluem o osso temporal. 
D) as fraturas Le Fort I são fraturas transversas se-

parando os alvéolos maxilares do restante do es-
queleto médio facial.  

E) as fraturas Le Fort III criam um segmento naso-
maxilar piramidal separado do esqueleto craniofa-
cial superior. 
 

19. Com relação à reconstrução orbital, é CORRETO 
afirmar que: 

A) a reconstrução orbital deve manter seu foco na 
parede medial, para manter a distância interpupi-
lar. 

B) a reconstrução orbital deve manter seu foco na 
parede lateral, para evitar telecanto. 

C) a reconstrução orbital deve restaurar o assoalho e 
pelo menos uma das paredes da órbita, medial ou 
lateral, para que haja manutenção da fisiologia 
ocular. 

D) a reconstrução orbital requer manutenção cons-
tante do teto orbital. 

E) a reconstrução orbital deve retornar o assoalho, a 
parede medial e a parede lateral às suas posições 
normais.  
 

20. Com relação às fraturas nasais, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) fragmentos ósseos devem ser retirados, porém, 

fragmentos de cartilagem devem ser mantidos. 
B) quaisquer fragmentos de ossos soltos ou desvita-

lizados ou cartilagem devem ser removidos.  
C) fragmentos ósseos devem ser mantidos, porém, 

fragmentos de cartilagem devem ser retirados. 
D) fragmentos ósseos e de cartilagem devem ser 

mantidos, pois ajudam no restabelecimento ana-
tômico das fraturas nasais. 

E) fraturas nasais abertas são reduzidas somente 
após o reparo das lacerações dos tecidos moles. 

 
21. Com relação à sequência de Pierre Robin, é COR-

RETO afirmar que o paciente pode apresentar: 
 

A) macrognatia, glossoptose, insuficiência respirató-
ria. 

B) micrognatia, refluxo laringofaríngeo, insuficiência 
respiratória. 

C) macrognatia, refluxo laringofaríngeo, insuficiência 
respiratória. 

D) micrognatia, glossoptose, insuficiência respirató-
ria.  

E) macrognatia, fissura palatina, insuficiência respira-
tória. 

 
22. São consideradas variantes da microssomia craniofa-

cial: 
 

A) Sequência de Pierre Robin e Síndrome de Trea-
cher Collins. 

B) Síndrome de Crouzon e Síndrome de Apert. 
C) Síndrome de Goldenhar e a sequência oculoaurí-

culovertebral.  
D) Síndrome de Pfeiffer e Síndrome de Saethre-

Chotzen. 
E) Síndrome de Carpenter e Síndrome de Apert. 

 
23. Com relação à Síndrome de Treacher Collins, é 

CORRETO afirmar que é caracterizada por altera-
ções: 
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A) braquicefálicas. 
B) craniossinostóticas. 
C) do volume dos polegares, hálux. 
D) polissindáctilas de pés. 
E) orbitárias e oftalmológicas.  

 
24. A Síndrome de Crouzon é uma herança autossômica: 
 

A) dominante caracterizada por craniossinostose, 
exorbitismo e retrusão de terço médio da face.  

B) recessiva caracterizada por craniossinostose, 
exorbitismo e retrusão de terço médio da face. 

C) dominante caracterizada por braquicefalia, exorbi-
tismo e retrusão do terço inferior da face. 

D) recessiva caracterizada por braquicefalia, exorbi-
tismo e retrusão do terço inferior da face. 

E) recessiva caracterizada por braquicefalia, exorbi-
tismo e retrognatia. 

 
25. A Síndrome de Apert é caracterizada por: 

 
A) craniossinostose, retrusão do terço superior da fa-

ce, hipoplasia do terço inferior da face. 
B) craniossinostose, exorbitismo, hipoplasia do terço 

médio da face.  
C) braquicefalia, exorbitismo, hipoplasia do terço in-

ferior da face. 
D) braquicefalia, exorbitismo, hipoplasia do terço su-

perior da face. 
E) craniossinostose, retrusão do terço inferior da fa-

ce, hipoplasia do terço superior da face. 
 
26. As fissuras labiopalatinas são malformações congêni-

tas que ocorrem por falta de fusão dos processos ma-
xilar e nasomedial entre a: 

 
A) 3ª e a 5ª semana do período embrionário. 
B) 4ª e a 9ª semana do período embrionário. 
C) 12ª e a 20ª semana do período embrionário. 
D) 8ª e a 12ª semana do período embrionário. 
E) 2ª e a 5ª semana do período embrionário. 

 
27. Em oclusão, relação cêntrica refere-se: 
 

A) ao posicionamento ideal ou fisiológico do comple-
xo discocondilar na fossa mandibular.  

B) à relação entre caninos. 
C) à relação entre primeiros molares. 
D) à relação entre pré-molares. 
E) à relação interincisal. 

 
28. Na articulação temporomandibular (ATM), quando 

ocorre uma contração muscular aguda, o músculo da 
mastigação que mais sofre é o: 

 
A) pterigoideo medial. 
B) masseter. 
C) temporal. 
D) digástrico. 
E) pterigoideo lateral.  

29. Em uma fratura orbitária, a maior causa de enoftalmia 
é a fratura: 

 
A) da parede lateral da órbita e afundamento zigomá-

tico. 
B) do assoalho orbitário e impactação maxilar. 
C) da parede medial da órbita, seguida da fratura do 

assoalho orbitário.  
D) do teto da órbita, com compressão do conteúdo 

orbitário. 
E) da parede medial da órbita e impactação do fron-

tal. 
 

30. A sinostose mais comum, em termos fenotípicos, é a: 
  

A) coronal. 
B) metópica. 
C) lambdoide. 
D) sagital.  
E) temporal. 

 
31. No câncer de lábio, o ESTADIO III corresponde a: 
 

A) T3N0M0, T1N1M0, T2, T3.  
B) T3N0M1, T2N3M0, T2N1, T3N3. 
C) T3N1M0, T3N0M1, T2N3, T3N2M1. 
D) T3N3M0, T4aN0M0,T2N1, T3N3. 
E) T3N2M1, T3N1M1, T3N2, T3N3. 

 
32. São formas de histiocitose X: 
 

A) fibroma ossificante, displasia fibrosa, querubismo. 
B) granuloma eosinofílico, displasia fibrosa, queru-

bismo. 
C) fibroma ossificante, displasia fibrosa, fibroma 

desmoplástico. 
D) granuloma eosinofílico, granuloma central de célu-

las gigantes, displasia fibrosa. 
E) granuloma eosinofílico, Hand-Schüller-Christian, 

Letterer-Siwe.  
 
33. Os limites superior e inferior da hipofaringe são: 
 

A) borda superior da cartilagem cricoide e esfíncter 
esofagiano superior. 

B) epiglote e esfíncter esofagiano superior. 
C) osso hioide e borda inferior da cartilagem cricoide.  
D) base da língua e osso hioide. 
E) cartilagem cricoide e seio piriforme. 

 
34. As encefaloceles anteriores ocorrem: 
  

A) através das fissuras petrosas, como a do canal 
óptico, das fissuras orbitárias superiores e anterio-
res e nos forames etmoidais. 

B) através das fissuras orbitárias superiores e anteri-
ores. 

C) a partir do ducto nasolacrimal e se exteriorizam 
pela cavidade nasal. 



 

            Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residê ncia Médica - 2014 
Pág. 7 

 

 

D) na junção do osso frontal e do osso lacrimal, na 
placa cribiforme e processo nasal da maxila.  

E) a partir da parede medial da órbita, pelos forames 
etmoidais. 

 
35. O tumor marrom está relacionado a lesões ósseas, 

bem delimitadas, hiperdensas, que podem acometer 
os ossos da órbita, apresentando como clínica apop-
tose ocular e tumoração laterossuperior da órbita. É 
CORRETO afirmar que está relacionado a doenças: 

 
A) da glândula tireoide. 
B) das glândulas paratireoides.  
C) da glândula hipófise. 
D) displásicas ósseas. 
E) das glândulas suprarrenais. 

 
36. A displasia fibrosa ocorre com mais frequência: 
 

A) no esfenoide. 
B) na mandíbula. 
C) no temporal. 
D) no frontal. 
E) na maxila.  

 
37. Com relação à eritroplasia e à leucoplasia, é COR-

RETO afirmar que:  
 

A) a eritroplasia é comum em orofaringe. 
B) a eritroplasia é uma lesão mais propensa à trans-

formação para câncer que a leucoplasia.  
C) a eritroplasia é uma lesão maligna. 
D) a leucoplasia é uma lesão maligna. 
E) a leucoplasia é uma lesão mais propensa à trans-

formação para câncer que a eritroplasia. 
 
38. O tumor de glândula salivar mais comum na orofarin-

ge é o: 
 

A) carcinoma adenoide cístico.  
B) carcinoma epidermoide. 
C) linfoma. 
D) linfoepitelioma. 
E) adenocarcinoma. 

 
39. A maioria dos tumores de hipofaringe é constituída 

por: 
 

A) carcinomas não epidermoides. 
B) adenocarcinomas. 
C) sarcomas. 
D) carcinomas espinocelulares.  
E) melanomas. 

 
40. Com relação aos forames cranianos e as estruturas 

que por eles passam, é CORRETO afirmar que: 
 

A) no forame jugular entra o XII nervo craniano. 
B) no forame hipoglosso entra o VIII nervo craniano. 

C) no forame redondo entra a 2ª raiz do V nervo cra-
niano.  

D) no forame oval entra o VII nervo craniano. 
E) no forma estilomastoideo sai o VIII nervo crania-

no. 
 

41. Paciente com adenopatia cervical posterossuperior e 
perda auditiva condutiva unilateral corresponde à for-
ma clínica mais comum do câncer de: 

 
A) hipofaringe. 
B) orofaringe. 
C) parótida. 
D) nasofaringe.  
E) laringe. 

 
42. Com relação aos tumores de órbita, a alternativa que 

apresenta exemplo de tumor congênito, ósseo, do te-
cido reticular e lacrimal, respectivamente, é: 

 
A) mielomeningocele, displasia fibrosa, histiocitose, 

adenocarcinoma.  
B) mielomeningocele, osteoblastoma, mixoma, plas-

mocitoma. 
C) mucocele, osteoma, adenoma, histiocitose. 
D) teratoma, osteoblastoma, histiocitoma, plasmoci-

toma. 
E) teratoma, displasia fibrosa, hemangiopericitoma, 

mixoma. 
 

43. Com relação aos tumores oculares, o sinal clínico 
referente à observação materna de que a criança tem 
um "brilho diferente nos olhos" é compatível com: 

 
A) melanoma coroide. 
B) rabdomiossarcoma. 
C) retinoblastoma.  
D) histiocitoma. 
E) pseudotumor inflamatório. 

 
44. Assinale a alternativa que apresenta o tumor compatí-

vel com a presença de grande quantidade de filamen-
tos intermediários de vimentina e alto nível de expres-
são do antígeno CD99 na imunoistoquímica. 

 
A) Histiocitoma Fibroso Maligno. 
B) Fibroma Ossificante. 
C) Sarcoma Osteogênico Parosteal. 
D) Osteoblastoma. 
E) Sarcoma de Ewing.  

 
45. Com relação ao espaço laterofaríngeo, as estruturas 

contidas no compartimento pré-estiloide são: 
 

A) artéria maxilar interna, artéria carótida interna, 
veia jugular interna e nervos cranianos IX, X, XI e 
XII. 

B) artéria maxilar interna, artéria faríngea ascenden-
te, nervo auriculotemporal, lobo profundo da glân-
dula parótida.  
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C) artéria carótida interna, artéria faríngea ascenden-
te, nervo auriculotemporal, cadeia simpática cervi-
cal. 

D) artéria carótida interna, veia jugular interna, nervo 
auriculotemporal, cadeia simpática cervical. 

E) artéria carótida interna, veia jugular interna, ner-
vos cranianos IX, X, XI e XII, lobo profundo da 
glândula parótida. 

 
46. No adenoma pleomórfico, é CORRETO afirmar que: 
 

A) mitoses frequentes não sugerem malignidade. 
B) necrose não sugere malignidade. 
C) hipercelularidade sugere malignidade. 
D) a presença de núcleos pleomórficos ou hipercro-

máticos não sugere malignidade. 
E) a invasão capsular não sugere malignidade. 

 
47. Com relação às anomalias branquiais, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) as anomalias do primeiro arco são as mais fre-
quentes. 

B) as anomalias do segundo arco são as mais fre-
quentes.  

C) o diagnóstico de uma anomalia do primeiro arco 
branquial é precoce frente à deformidade estética. 

D) as anomalias do terceiro arco são clinicamente 
semelhantes às do primeiro arco. 

E) as anomalias do segundo arco estão quase sem-
pre associadas à malformação do pavilhão auricu-
lar e guardam relação de proximidade com o ner-
vo facial. 

 
48. Nos tumores malignos da tireoide, a presença de in-

vasão capsular, invasão vascular ou presença de do-
ença metastática é necessária para o diagnóstico de 
malignidade, não sendo suficiente citologia ou conge-
lação intraoperatória para descartar a possibilidade de 
carcinoma: 

 
A) papilífero. 
B) medular. 
C) folicular.  
D) anaplásico. 
E) epidermoide. 

 
49. Com relação aos linfomas, o tipo histológico mais 

frequente 
 

A) nas glândulas salivares é o linfoma difuso de 
grandes células. 

B) na tireoide é o linfoma de Hodgkin. 
C) na órbita é o linfoma de Hodgkin. 
D) no Anel de Waldeyer é o linfoma difuso de gran-

des células B.  
E) nos linfonodos cefálicos e cervicais é o linfoma fo-

licular. 
 
 

50. A laringe compõe a: 
 
A) supraglote: epiglote supra-hioídea (ponta da epi-

glote, superfícies lingual e laríngea), prega ariepi-
glótica (face laríngea), aritenoide, epiglote infra-
hioídea e pregas vestibulares.  

B) supraglote: epiglote supra-hioídea (ponta da epi-
glote, superfícies lingual e laríngea), prega ariepi-
glótica (face laríngea), aritenoide, comissura ante-
rior, comissura posterior e pregas vestibulares. 

C) supraglote: epiglote supra-hioídea (ponta da epi-
glote, superfícies lingual e laríngea), prega ariepi-
glótica (face laríngea), aritenoide e comissura an-
terior. 

D) glote: pregas vocais, comissura anterior, comissu-
ra posterior e epiglote infra-hioídea. 

E) glote: pregas vocais, pregas vestibulares, comis-
sura anterior e comissura posterior.   
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