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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 50.  
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 4 horas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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1. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. O sistema sutural do osso lacrimal permite o 
“deslizamento” dos múltiplos ossos ao longo das 
interfaces suturais, à medida que crescem 
diferencialmente com os osso lacrimal, 
funcionando como pivô. Isto é possível pelos 
ajustes das fibras colágenas do tecido conjuntivo 
sutural. 

II. O próprio osso lacrimal sofre uma rotação de 
remodelação, uma vez que a região superior 
mais medial permanece próxima à fonte nasal 
menos expandida, enquanto a região inferior, 
mais lateral, move-se, acentuadamente, para 
fora, acompanhando o ritmo da grande expansão 
por que passam os seios etmoidais. 

III. As suturas lacrimais tornam possíveis o 
desligamento da maxila para baixo ao longo de 
seus contatos orbitais. Isso permite o 
deslocamento inferior da maxila, sendo um 
evento-chave no crescimento da face média, 
desde que todos os outros ossos da órbita e da 
região nasal se desenvolvam na mesma época, 
nas mesmas quantidades e direções. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
 
2. Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A remodelação nasomaxilar ocorre em função 

dos centros de crescimento localizados e auto 
abrangentes. 

B) As superfícies de revestimento das paredes 
ósseas e o assoalho das câmaras nasais são 
predominantemente de reabsorção, incluindo a 
região nasal das fossas olfatórias. 

C) Uma fenestra ocorre em função de rotações, 
inclinações e flutuações inferiores dos dentes 
maxilares, individualmente, e em combinação 
com a superfície óssea de reabsorção externa, 
característica de toda a região anterior da maxila, 
as quais, às vezes, resultam em uma ruptura ou 
protrusão localizada do ápice radicular de um 
dente por meio da cortical óssea. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 

 
3. Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todo o “crescimento local” é regulado por um 

sistema de crescimento único. 
B) As três partes principais do crescimento 

craniofacial (cérebro e base do crânio, espaço 
aéreo e região bucal) têm cada uma sua 
cronologia de desenvolvimento própria, apesar 
da inter-relação entre eles. 

C) O princípio do “V”, em crescimento facial, refere-
se a deposição óssea no lado externo do “V” e 
reabsorção na superfície interna. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta.    

 
 
 
 
 
 

4. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A face jovem, seja a forma da cabeça 
dolicocéfala, seja braquicéfala, parece mais 
braquicéfala, porque, ainda, é relativamente larga 
e curta verticalmente. È larga porque o encéfalo 
e, portanto, a base do crânio é precoce com 
relação ao desenvolvimento facial. O neurocrânio 
cresce, antes, mais rápido e em grau muito maior 
que o complexo facial. 

B) Em geral, a face do bebê cresce de acordo com o 
encéfalo. As estruturas precisam crescer mais 
proporcionalmente e por um período maior que o 
neurocrânio. Portanto, o crescimento da 
mandíbula começa mais cedo e continua por 
menos tempo que o desenvolvimento da face 
média ou da órbita. 

C) As orelhas do lactente e da criança parecem ser 
baixas; no adulto, são muito altas em relação à 
face. IstoS ocorre porque as orelhas se elevam. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 
 
5. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A fusão prematura de algumas suturas cranianas 
pode resultar no desenvolvimento e no 
crescimento retardado do complexo nasomaxilar 
porque as fossas endocranianas anteriores (um 
regulador do desenvolvimento facial médio) estão 
encurtadas, como se observa nas Síndromes de 
Crouzon ou Apert. 

B) Translação é o processo no qual à medida que o 
osso cresce é afastado dos ossos com os quais 
se articula diretamente, criando um espaço no 
qual ocorre o aumento ósseo na interface do 
ponto e contato osso a osso. 

C) Enquanto o lobo frontal do cérebro se expande 
para frente e para baixo (até aproximadamente 5 
a 7 anos de idade), o teto orbitário se remodela 
anterior e inferiormente por reabsorção no lado 
endocranial e por deposição no lado orbitário. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta.  

 
 
 
6. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Os dentes, após a erupção, passam a estimular a 
manutenção da forma do arco alveolar, enquanto 
germes não influenciam no crescimento do arco. 

B) Um dos grandes sítios de crescimento é a 
tuberosidade lingual, que cresce por depósitos na 
sua superfície anterior, tal qual a tuberosidade 
maxilar, no terço médio da face. 

C) Na mandíbula, o côndilo cartilaginoso promove a 
ossificação endocondral do ramo ascendente e 
esta produção óssea é tanto maior quanto maior 
for a força de fechamento dos músculos 
mastigatórios que o pressionam contra a fossa 
glenoide. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 
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7. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A criptoftalmia apresenta como anomalias típicas 
o coloboma palpebral, com suas extensões 
cutâneas aderidas ao rudimentar globo ocular, 
além da falha na sobrancelha. 

B) No epicanto tarsal, a dobra tem origem na 
pálpebra superior acima da prega tarsal. 

C) O coloboma mais comum é o do terço médio da 
pálpebra superior. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E)  Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
 

8. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O crânio de Apert apresenta diminuição do 
comprimento, alargamento na linha média, com 
alargamento, descenso e anteriorização da fossa 
média, turricefalia, megaencefalia e macrocrania 
com hipertelorismo. 

B) A síndrome de Pfeiffer, em seus aspectos 
craniofaciais, se assemelha a de Apert, porém 
com sindactilias ausentes ou moderadas. 

C) No Crouzon, o encéfalo é normal e o crânio pode 
estar, ligeiramente, diminuído e não há 
sindactilias. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta.   

 
 

 
9. Segundo Tessier, o grau I de hipertelorobitismo  

refere-se a uma distância interorbitária interna entre: 
 

A) 20 e 24 mm. 
B) 25 e 29 mm. 
C) 30 e 34 mm. 
D) 35 e 40 mm. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
10. Com relação à blefarofimose, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) A tríade clássica da blefarofimose é epicanto 
inverso, hipertelorismo e ptose palpebral.  

B)  A transmissão hereditária se faz somente 
através do sexo masculino. 

C) Dentre as alterações mais frequentes 
encontradas em pacientes com blefarofimose 
estão alteração da posição dos pontos lacrimais 
com um deslocamento lateral do inferior e medial 
do superior e o achatamento da pirâmide nasal. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
 
 

11. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) As fibras mais superiores do músculo pterigóideo 
medial puxam o disco articular para trás e para 
medial, as fibras inferiores puxam a cabeça 
mandibular para lateral, para trás e para cima. 

B) O grupo anterior dos músculos inseridos na 
mandíbula tende a deslocar os fragmentos para 
cima em direção anterior e lateral, enquanto o 
grupo posterior de músculos, leva a mandíbula 
para baixo e para atrás em sentido lateral. 

C) O músculo milohioideo aproxima os fragmentos 
maiores após uma fratura sinfisial da mandíbula. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

12. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O enfisema palpebral pode ser um sinal de 
fratura de parede medial da órbita. 

B) O epistaxe, às vezes, pode ser o único sinal de 
suspeita de fratura de parede medial da órbita. 

C) Anisocoria pode significar fratura de assoalho de 
órbita com pinçamento de músculo oblíquo 
inferior, uma vez que a inervação do esfíncter da 
íris tem trajeto comum com esse músculo. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta.   

 
 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A Síndrome de Horner é devida à interrupção da 
via parassimpática que se destina ao olho. 

B) Na Síndrome de Horner estão sempre presentes 
vasos dilatados na conjuntiva e na face, 
diminuição da pressão intra ocular e amplitude de 
acomodação aumentada. 

C) Na Síndrome de Horner, a heterocromia da íris 
afetada (que fica mais clara) é característica dos 
casos congênitos. 

D) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 

 
14. Com relação à Síndrome inflamatória idiopática da 

órbita (pseudotumor de órbita), é CORRETO afirmar: 
 

A) Os pseudotumores costumam ser hipointensos 
em relação aos músculos, em T1. 

B) A lesão tende a ser hipointensa com relação à 
gordura, em T2.  

C) A Síndrome de Tolosa Hunt deve ser um 
diagnóstico diferencial.  

D)  Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
 
15. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A gênese da obstrução lacrimal do recém-
nascido  encontra-se na imperfuração da via 
lacrimal alta. 

B) A obstrução lacrimal do recém-nascido já foi 
encontrada associada a várias anomalias gerais, 
tais como tetralogia de Fallot, atresia anal, 
imperfuração de coana nasal e Síndrome de 
Down. 

C) O principal diagnóstico diferencial da obstrução 
lacrimal do recém-nascido é dacriocistite aguda 
congênita. 

D)  Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
E)  Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
 

16. As fissuras labiopalatais constituem más formações 
congênitas com uma incidência em nascidos vivos 
de: 

 
A) 1:200. 
B) 1:650.  
C) 1:2000. 
D) 1:5000. 
E) 1:10000. 
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17. A fissura labiopalatal mais frequente constitui a: 
 

A) Pré-forame unilateral incompleta esquerda. 
B) Pré-forame unilateral completa direita. 
C) Pré-forame mediana. 
D) Transforame unilateral esquerda. 
E) Transforame mediana. 

 
 
18. A idade ideal para a realização de palatoplastia 

transforame unilateral é: 
 

A) 12 meses. 
B) 18 meses. 
C) 6 meses. 
D) 2 anos. 
E) 6 anos. 

 
 

19. A maioria dos procedimentos de queiloplastia é 
realizada no: 

 
A) 3º mês. 
B) 6º mês. 
C) 9º mês. 
D) 12ª mês. 
E) Não existe época ideal. 

 
 
20. Nas fissuras bilaterais, a técnica preconizada por 

Spina consiste em: 
 

A) Não reposicionamento da pré-maxila. 
B) Realização num único tempo bem estabelecido. 
C) Realizados da queiloplastia definitiva com a idade 

de 6 anos. 
D) Retalhos mediais em única camada. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
 
21. Está INCORRETA a alternativa em relação ao 

enxerto ósseo secundário em fissurados. 
 

A) Dar continuidade ao arco alveolar. 
B) Permitir a irrupção dentária através do novo osso. 
C) Oferecer excelente condição periodontal aos 

dentes vizinhos da fissura. 
D) Proporcionar suporte ósseo para a base nasal. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
 
22. Em que momento das osteotomias estético-

funcionais da face estão indicadas? 
 

A) Aos 12 anos em mulheres, somente. 
B) Na maturidade esquelética independente da 

correção da fissura. 
C)  Somente após a correção definitiva da fissura. 
D) Não se realiza esse tipo de procedimento em 

fissurados. 
E) Logo que o procedimento anestésico permitir a 

intervenção. 
 
 
23. Em relação às fissuras de Tessier (Fissuras Raras da 

Face), é CORRETO afirmar que a mais rara 
corresponde à: 

 
A) Fissura 5. 
B) Fissura 7. 
C) Fissura 9. 
D) Fissura 11. 
E) Fissura 14. 

 
 

24. Segundo a classificação das fissuras raras da face de 
Tessier, assinale a opção INCORRETA. 

 
A) A fenda 14 cursa com holoprosencefalia. 
B) A fenda 7 cursa com macrostomia. 
C) A fenda 5 cursa com alteração do ducto 

lacrimonasal. 
D) Atrofia heminasal é frequentemente encontrada 

nas fendas 1 e 2. 
E) Fissura labial está presente nas fendas 1, 2 e 3. 

 
25. Na Síndrome de Treacher-Collins, estão presentes 

fissuras raras da face que correspondem a quais das 
fissuras abaixo segundo a Classificação de Tessier? 

 
A) 6, 7 e 8. 
B) 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 5, 6 e 7. 
E) 2, 3 e 4. 

26. Sobre a microssomia craniofacial, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) É resultante de má formação dos 2º. e 3º. arcos 

branquiais. 
B) Deformidades da orelha são raras 
C) O nervo craniano mais acometido é o trigêmeo. 
D) Na Síndrome de Goldenhar, pode haver a 

presença de dermoide epibulbar. 
E) Nos portadores dessa alteração, a perda auditiva, 

quando ocorre, é do tipo sensórioneural. 

27. Sobre a classificação de Pruzanski Kaban para 
microssomia craniofacial, assinale a opção 
CORRETA. 

 
A) No tipo I, a mandíbula se apresenta hipoplásica e 

com má formação do côndilo, porém a relação 
com a glenoide está mantida. 

B) No tipo II, a mandíbula é hipoplásica e há 
dismorfismo do côndilo, com alteração na relação 
glenoide/côndilo, produzindo uma abertura 
restrita da boca. 

C) No tipo II B, o côndilo é severamente hipoplásico 
e malformado e a relação glenoide/côndilo está 
mantida.  

D) No tipo III, a mandíbula é severamente 
hipoplásica, podendo haver agenesia do ramo e 
côndilo. 

E) No tipo III B, a agenesia de mandíbula é 
frequente. 

28. Qual é a cranioestenose sutura sagital que possui? 
 

A) Trigonocefalia. 
B) Braquicefalia. 
C) Escafocefalia. 
D) Plagiocefalia. 
E) Plagiocefalia anterior. 
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29. Assinale a relação INCORRETA. 
 
A) Dolicocefalia – sutura sagital. 
B) Braquicefalia – sutura coronal bilateral.  
C) Plagiocefalia posterior – sutura lambdoide 

unilateral. 
D) Escafocefalia – sutura sagital. 
E) Trigonocefalia – sutura coronal unilateral. 

 
 
30. A imagem radiológica descrita como “olhos de 

alerquim” sugere cranioestenose tipo: 
 

A) Escafocefalia. 
B) Braquicefalia. 
C) Plagiocefalia. 
D) Trigonocefalia. 
E) Escafocefalia. 

 
 

31. Em relação às cranioestenoses, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A cranioestenose mais comum é a sagital. 
B) Cranioestenose primária é decorrente de uma 

falha no crescimento cerebral. 
C) Segundo a Lei de Virchow, o fechamento 

prematuro de uma sutura craniana promove o 
crescimento ósseo paralelo à sutura fechada e 
inibe o crescimento perpendicular à sutura. 

D) Oxicefalia é decorrente do fechamento prematuro 
de múltiplas suturas cranianas. 

E) Nos últimos anos, os pediatras têm visto um 
aumento no número de crianças com assimetria 
cranial, particularmente o achatamento unilateral 
do occipício. Esse aumento provavelmente é 
atribuível à adoção, do posicionamento do 
decúbito dorsal para dormir pela Academia 
Americana de Pediatras, a fim de reduzir o risco 
da morte súbita do infante. 

 
 
32. Quando há perda de substância do lábio inferior 

maior que um terço e menor que três quartos, 
prefere-se para realizar a reconstrução: 

 
A) Retalho Nasogeniano. 
B) Técnica de Camille Bernard. 
C) Retalho de Abbe. 
D) Retalho Indiano. 
E) Técnica de Risdow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Que tipo de fratura se observa na imagem abaixo?  
 

 
 

A) Fratura do tipo “blow-in”.  
B) Fratura do tipo “blow-out.” 
C) Fratura cominutiva da órbita. 
D) Fratura do rebordo da órbita. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
 
34. Quando há uma fratura que percorre a porção inferior 

dos ossos nasais, processo frontal da maxila até os 
lacrimais rima infraorbital, na junção do malar e 
maxila, descendo obliquamente e caminhando 
posteriormente até a fissura pterigomaxilar e também 
afetando o septo nasal, classifica-se  como: 

 
A) Fratura Le Fort I. 
B) Fratura Le Fort II. 
C) Fratura Le Fort III. 
D) Fratura Le Fort IV. 
E) Fratura Le Fort complexa. 

 
 

35. A fratura localizada na região anterior e mediana da 
face, estando-se incluida toda a estrutura do nariz até 
o osso etmoide, apresentando dois traços de fraturas 
verticais que partem das fossas caninas em direção 
superior ao dorso nasal chama-se: 

 
A) Fratura de Richet. 
B) Fratura de Lannelong. 
C) Fratura de Bessareau. 
D) Fratura de Huet. 
E) Fratura de Tissot. 

 
 

 
36. Com relação às fraturas fronto-basais, segundo a 

classificação de Escher, assinale a alternativa que 
cita o tipo de fratura que ocorre com mais freqüência. 

 
A) Tipo I de Escher. 
B) Tipo II de Escher. 
C) Tipo III de Escher. 
D) Tipo IV de Escher. 
E) Tipo V de Escher. 
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37. Das figuras abaixo, qual ou quais representam 
fraturas “favoráveis” da mandíbula? 
 

 
 

A) Figura A. 
B) Figura B. 
C) Figuras A e B. 
D) Nenhuma das duas fraturas é considerada 

favorável. 
E) Não existe fratura favorável nos casos de fraturas 

de mandíbula. 
 

 
38. Dentre os ossos da face, qual tem a maior incidência 

de fraturas? 
 

A) Nasal. 
B) Mandíbula. 
C) Maxila. 
D) Zigomático. 
E) Frontal. 

 
 
39. Qual o micro-organismo que mais frequentemente 

causa o abscesso septal, complicação esta do 
trauma nasal? 

 
A) M. catarralis. 
B) S. aureus. 
C) H. influenza. 
D) S. pneumonia. 
E) K. pneumonia. 

 
 

40. A uvulopalatofaringoplastia, introduzida por Ikematsu 
em 1964, com modificações, é o procedimento mais 
comumente utilizado para o tratamento da SAHOS. 
Constitui um método de tratamento do ronco 
primário; da SHRVAS e da SAHOS leve a moderada, 
quando as obstruções anatômicas estão localizadas 
na região da orofaringe, estagiadas como Fujita I, 
onde encontramos o pálato mole rebaixado, úvula 
longa, mucosa redundante nos pilares anterior e 
posterior e tonsilas palatinas volumosas.  
Essa técnica tem como princípios os itens abaixo 
EXCETO: 

 
A) Maximização da lateralização dos pilares 

posteriores. 
B) Realizar a amigdalectomia pelo método de 

dissecção.  
C) Respeitar limite de ressecção do pálato na linha 

média. 
D) Modificação da técnica para redução e confecção 

neoúvula. 
E) Suturas devem ser orientadas a tracionar o 

pálato inferiormente. 

41. A participação da língua, em especial da base da 
língua, na obstrução da via aérea durante o sono é 
bastante frequente. Isso pode ser decorrente de um 
aumento global da língua (macroglossia congênita ou 
adquirida) por um posicionamento posterior da base 
da língua nas hipoplasias mandibulares ou por 
hiperplasia linfoide (tonsila lingual). Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) Fujita classificou o predomínio dessa área na 

obstrução como II B.  
B) Pode ser avaliada pela cefalometria e medida do 

espaço aéreo posterior (n =11 mm). 
C) A classificação de Mallanpati, modificada por 

Friedman, demonstra que quanto maior o seu 
grau (até IV), mais alta é a probabilidade de 
SAHOS.  

D) A glossectomia da linha média associada à UPFP 
uvulopalatofaringoplastia melhora sensivelmente 
o resultado. 

E) Pela dificuldade na avaliação pré-operatória, a 
intervenção (glossectomia da linha média) é 
realizada como terapia complementar na falha da 
UPFP. 

 
 
42. A cirurgia do avanço maxilo mandibular revolucionou 

o tratamento da SAHOS. Mesmo casos mais graves 
da doença têm apresentado aceitação e desconforto 
mínimo aos pacientes.  
Essa cirurgia está indicada para os casos de SAHOS 
exemplificados abaixo, EXCETO: 

 
Com base nessa informação, é INCORRETO 
afirmar: 
 

A) A cirugia é indicada para os casos, a princípio de 
SAHOS leve e para o ronco primário. 

B) A cirurgia é indicada em casos de falha ou 
rejeição ao uso do CPAP. 

C) A cirurgia é indicada em casos de insucesso em 
cirurgias da fase I. 

D) A cirurgia é indicada , para os casos, a princípio, 
de deformidades esqueléticas craniofaciais. 

E) A cirurgia deve proceder sempre um estudo 
cefalométrico e programação em modelos.  

 
 
43. Com relação às novas tecnologias para o tratamento 

da SAHOS, é CORRETO afirmar: 
 

A) Pode ser utilizada com sucesso a radiofrequência 
para redução volumétrica dos tecidos.  

B) O procedimento de palatoplastia a lazer é indolor 
e pode ser realizado anestesia tópica. 

C) O avanço esquelético maxilo mandibular por 
distração osteogênica é técnica não cruenta e 
oferece resultados imediatos. 

D) A utilização de implantes no pálato diminui os 
roncos e as apneias. 

E) A injeção de esclerosantes no pálato pode ser 
realizada em consultório e oferece melhora dos 
roncos e das apneias.  
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44. É CORRETO afirmar em relação ao sono REM: 
 

I. O sono REM pode também ser chamado de sono 
paradoxal por ocorrer atonia muscular com 
atividade cerebral semelhante à vigília. 

II. O sono apresenta 4 a 6 ciclos, dependendo do 
número de episódios de sono REM 

III. A latência do sono REM é o tempo decorrido 
entre o momento em que se deita para dormir e o 
início do sono REM. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) As afirmativas I e II estão corretas. 
E) As afirmativas II e III estão corretas. 

 
 
45. É CORRETO afirmar em relação ao sono: 

 
I. O teste de Múltiplas Latências do sono permite 

que se avalie a possibilidade do indivíduo 
adormecer durante diferentes momentos do dia. 
Dessa, forma, ele pode substituir a 
polissonografia quando se quer avaliar distúrbio 
de ritmo circadiano. 

II. A melhor forma de avaliar o sono objetivamente é 
por meio da polissonografia. 

III. O questionário do sono e a actigrafia são 
instrumentos indicados para avaliar distúrbios do 
ritmo circadiano. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II esta correta. 
C) Somente a afirmativa III esta correta. 
D) As afirmativas I e II estão corretas. 
E) As afirmativas II e III estão corretas. 

 
 
46. Correlacione as colunas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA. 
 
 
COLUNA 1: 
 
A. Vigília. 
B. Estágio 1 (N1). 
C. Estágio 2 (N2).    
D. Estágio 3 (N3). 
E. Sono REM. 

 
 

COLUNA 2: 
 
I. Movimento lento dos olhos. 
II. Ondas dente de serra. 
III. Ondas lentas. 
IV. Fuso e complexo K. 
V. Onda alfa. 

 

A) A-V, B-II, C-I, D-III, E-IV. 
B)  A-V, B-I, C-IV, D-III, E-II. 
C)  A-I, B-II, C-IV, D-V, E-III.  
D) A-II, B-I, C-V, D-IV, E-III. 
E)  A-I, B-III, C-V, D-IV, E-II. 

 
 

47. Com relação à higiene do sono, é CORRETO afirmar: 
 

A) Deve-se orientar o paciente a não permanecer na 
cama tentando dormir. Caso não consiga 
adormecer, deve-se orientá-lo a levantar e sair do 
quarto, só retornando quando estiver sonolento. 

B) Ela é muito importante para o tratamento da 
insônia, mas não deve ser usada em associação 
com o tratamento farmacológico. 

C) A atividade física ajuda a ter um sono de 
qualidade, principalmente quando feita no 
período noturno. 

D) É importante orientar o paciente a ter horários 
regulares de deitar, mas se pela manhã ainda 
sentir-se cansado, este deve permitir-se 
permanecer dormindo por mais tempo, até sentir-
se recuperado. 

E) O cochilo diurno é importante e é fisiológico, 
assim é benéfico ao paciente com insônia 
cochilar ou pelo menos deitar durante o dia para 
descansar.  

 
 

48. Qual a má formação congênita mais comum do 
nariz? 

 
A) Cisto dermoide. 
B) Encefalocele. 
C) Glioma. 
D) Atresia de coanas. 
E) Hipertrofia de cornetos inferiores. 

 
 
49. Das quatro opções abaixo, assinale a de menor 

incidência. 
 

A) Síndrome de Down. 
B) Síndrome Branquio-otorrenal. 
C) Síndrome de Treacher Collins. 
D) Síndrome Velocardiofacial. 
E) Síndrome de Turner. 

 
 
50. Micrognatia, glossoptose e fissura palatina 

corroboram com a: 
 

A) Síndrome de Treacher Collins. 
B) Sequência de Pierre Robin. 
C) Síndrome Velocardiofacial. 
D) Síndrome de Apert. 
E) Síndrome de Down. 


