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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Paciente com epistaxes recorrentes, em grande quantidade.
Realizou algumas visitas ao Pronto Atendimento, recebendo
tamponamentos anteriores com controle do quadro. Muitas
vezes, já sem sangramento ativo durante a consulta de
urgência. Em exames laboratoriais realizados nas consultas
de urgência, há evidência de queda de 4 g/dL nos níveis de
hemoglobina.

Questão 20
Diversos medicamentos podem ser utilizados no tratamento
da rinite alérgica. Assinale a melhor correlação entre a droga
e sua característica:

1.
2.
3.
4.

Qual a origem mais provável do sangramento e a melhor
conduta, considerando que está sem sangramento ativo e
sem tamponamento no momento?

A)

II.

Artéria etmoidal anterior. Internação, avaliação
endoscópica sob anestesia geral e cauterização do
ponto de sangramento.

B)

Artéria
esfenopalatina.
Internação,
avaliação
endoscópica sob anestesia geral e cauterização da
artéria esfenopalatina.

C)

Artéria etmoidal anterior. Tamponamento anterior da
região superior do nariz com gazes.

D)

Artéria esfenopalatina. Tamponamento anteroposterior
com sonda Foley e cauterização endoscópica da artéria
esfenopalatina.

E)

I.

Nenhuma das alternativas.

III.
IV.

Anti-histamínico
Corticosteroide
Descongestionante
Antileucotrieno
São estimulantes adrenérgicos, com rápido início de
ação na congestão nasal.
Apresentam rápido início de ação, principalmente para
os sintomas irritativos.
É um antagonista de receptor dos produtos da via do
ácido araquidônico.
Atuam no núcleo da célula, estimulando a síntese de
proteínas anti-inflamatórias e inibindo a síntese de
mediadores inflamatórios.

A)

1-III, 2-IV, 3-I, 4-II.

B)

1-II, 2-IV, 3-I, 4-III.

C)

1-III, 2-I, 3-IV, 4-II.

D)

1-II, 2-I, 3-IV, 4-III.

E)

1-III, 2-IV, 3-II, 4-I.

Questão 21
Questão 18
Paciente masculino, 45 anos, branco, procura atendimento
por obstrução nasal progressiva à esquerda. Endoscopia
nasal com tumor ocupando toda a fossa nasal esquerda.
Tomografia com conteúdo heterogêneo com densidade de
partes moles em fossa nasal, seio maxilar e seio etmoidal
esquerdos. Ressonância magnética com sinal isointenso em
T1 e hipointenso em T2 no seio maxilar esquerdo, e
isointenso em T1 e hiperintenso em T2 na fossa nasal e seio
etmoidal esquerdos. Qual a suspeita diagnóstica e qual a
conduta?

Paciente dá entrada em PS com quadro de epistaxe grave à
direita. Já apresentou outros sangramentos nasais
importantes nos últimos dias, com necessidade de
tamponamento nasal. Sem outras comorbidades. No
atendimento inicial, houve dificuldade de identificação do
ponto de sangramento, se superior ou posterior, devido ao
grande volume de sangramento ativo. Sangramento
controlado após tamponamento anterior com cinco gazes.
Assinale a alternativa correta sobre o tratamento a ser
instituído:

A)

A resolução do sangramento com tamponamento
anterior mostra que o sangramento é oriundo do plexo
de Kiesselbach.Portanto, a conduta não deve ser
cirúrgica, já que o risco cirúrgico/anestésico é
infinitamente maior que o do tamponamento e
sangramento nasal.

B)

Nas epistaxes graves, a procura do S-point ou de outros
pontos de sangramento, sob anestesia geral e por
viaendoscópica, é imperativo. O encontro de pontos de
sangramento ativo permite o tratamento com
cauterização desse ponto, sem abordagem dos troncos
arteriais.

A ligadura da artéria esfenopalatina é procedimento bastante
eficaz no tratamento definitivo das epistaxes graves. Que
notas técnicas auxiliam a identificação e o tratamento dessa
artéria?

C)

Trata-se de quadro clínico típico de sangramento de
artéria esfenopalatina, devido à gravidade do
sangramento. Deve ser indicada cauterização da artéria
esfenopalatina.

A)

Etmoidectomia anterior auxilia na identificação do
forame esfenopalatino.

D)

B)

Dissecção supraperiosteal previne a lesão inadvertida
da artéria, protegendo-a.

Provavelmente o sangramento é oriundo da artéria
etmoidal anterior. Deve ser realizada cauterização da
artéria etmoidal anterior por via externa e só depois o
tamponamento deve ser removido.

C)

Palpação do osso palatino permite identificar o forame
esfenopalatino, tornando sua dissecção mais fácil.

E)

D)

Ressecção da crista etmoidal diminui o tempo de cirurgia
e aumenta a exposição da artéria.

E)

Nenhuma das anteriores.

A recorrência do quadro sugere sangramento de artéria
etmoidal anterior. Porém, há dúvidas sobre a
participação da artéria esfenopalatina. Deve ser
realizada cauterização da artéria etmoidal anterior por
via externa e só depois o tamponamento deve ser
removido para realização da cauterização da artéria
esfenopalatina.

A)

Papiloma invertido - biópsia.

B)

Carcinoma espinocelular - biópsia.

C)

Carcinoma adenoide cístico - biópsia.

D)

Mucocele maxilar - cirurgia.

E)

Rinossinusite fúngica alérgica - cirurgia.

Questão 19
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Questão 22

Questão 25

Diversos medicamentos podem ser utilizados no tratamento
da rinite alérgica. Assinale a melhor correlação entre a droga
e sua característica:

Paciente internado, submetido a transplante de medula
óssea, apresenta febre baixa e rinorreia. Equipe de
Hematologia deseja descartar rinossinusite fúngica invasiva
aguda. Qual alternativa correlaciona adequadamente o
melhor exame a ser feito neste momento para direcionar o
caso e qual achado definirá melhor a doença?

1.

Anti-histamínico

2.

Corticosteroide

3.

Descongestionante

4.

Antileucotrieno

A)

Endoscopia nasal. A presença de secreção purulenta
sugere fortemente a doença.

B)

TCSP. Velamento total dos seios sugere fortemente a
doença.

I.

São estimulantes adrenérgicos, com rápido início de
ação na congestão nasal.

C)

Galactomanana na secreção nasal. A positividade nesse
exame confirma a infecção fúngica.

II.

Apresentam rápido início de ação, principalmente para
os sintomas irritativos.

D)

Cultura para fungos na secreção nasal. O crescimento
de fungos confirma a infecção fúngica.

III.

É um antagonista de receptor dos produtos da via do
ácido araquidônico.

E)

Nenhuma das anteriores.

IV.

Atuam no núcleo da célula, estimulando a síntese de
proteínas anti-inflamatórias e inibindo a síntese de
mediadores inflamatórios.

A)

1-III, 2-IV, 3-I, 4-II.

B)

1-II, 2-IV, 3-I, 4-III.

C)

1-III, 2-I, 3-IV, 4-II.

D)

1-II, 2-I, 3-IV, 4-III.

E)

1-III, 2-IV, 3-II, 4-I.

Questão 26
Paciente de 35 anos, sexo feminino, professora, refere
disfonia súbita há 30 dias, persistente. Ao exame apresenta
voz rouco-soprosa, com loudness diminuído, tempo máximo
fonatório reduzido. Laringoscopia apresenta sinais de
imobilidade de prega vocal esquerda em abdução, em
posição paramediana. Assinale a alternativa correta:

A)

A realização de eletromiografia laríngea está indicada
dentre os exames complementares a ser realizados.

Questão 23

B)

Criança de 3 anos de idade deu entrada no PS com queixa
de congestão nasal, febre baixa e tosse tipo “latido de
cachorro” há um dia. Qual a principal hipótese diagnóstica?

Tomografia computadorizada cervical, de tórax e
mediastino são dispensáveis, pois se trata de lesão
fonotraumática relacionada ao abuso vocal.

C)

Injeção na prega vocal esquerda de substância
permanente
(não-absorvível)
está
indicada
imediatamente, visto que se trata de um profissional da
voz.

D)

Fonoterapia está indicada somente após realização do
procedimento cirúrgico de escolha.

E)

A melhor opção cirúrgica no caso é a tireoplastia tipo II

A)

Laringotraqueíte viral.

B)

Laringite estridulosa.

C)

Laringite catarral aguda.

D)

Supraglotite.

E)

Refluxo faringolaríngeo.
Questão 27

Questão 24

Paciente de 60 anos, com queixa de otalgia unilateral há um

Com relação ao granuloma de prega vocal, assinale a
alternativa correta:

mês. Otoscopia normal bilateralmente. Antecedente pessoal:
tabagista de um maço cigarro por dia há 40 anos, ex-etilista.
Com base na principal hipótese diagnóstica, qual exame deve

A)

Trata-se de doença inflamatória granulomatosa de corpo
estranho à análise histopatológica, semelhante à
sarcoidose e à tuberculose.

B)

Trata-se de doença inflamatória crônica do pericôndrio
da cartilagem aritenoide.

C)

Trata-se de doença infecciosa causada exclusivamente
pelo vírus HPV tipo 6.

D)

Trata-se
de
desconhecida.

E)

doença

congênita

de

etiologia

A conduta inicial deve ser uma biópsia para afastar a
possibilidade de lesão tumoral.
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ser realizado?

A)

Audiometria e Impedanciometria.

B)

Nasofibrolaringoscopia.

C)

Ultrassom cervical.

D)

Tomografia computadorizada de mastoide.

E)

Ressonância
magnética
temporomandibular.

de

articulação
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Questão 28

Questão 31

Num quadro de rinossinusite fúngica invasiva aguda, em um

Com relação a traqueostomias, avalie as asserções abaixo e
assinale a alternativa correta:

paciente neutropênico febril pós-transplante de medula óssea
por

leucemia,

qual

etapa

do

tratamento,

além

I.

Sangramentos tardios (após 48 horas) podem ser
por fístula traqueoinominada.

II.

Sangramento imediato pode ser decorrente do istmo
tireoideano ou da mucosa traqueal.

III.

Pneumotórax como complicação do procedimento
manifesta-se por enfisema subcutâneo, dispneia e
diminuição do murmúrio vesicular.

IV.

Enfisema subcutâneo resulta de falso trajeto da
cânula para o espaço retrotraqueal.

do

debridamento precoce das áreas acometidas, tem maior
potencial de reverter o mau prognóstico da doença?

A)

Controle rigoroso da glicemia.

B)

Introdução de antifúngico de amplo espectro, de
preferência anfotericina B lipossomal.

C)

Introdução de antifúngico específico após resultado de
cultura para fungos.

D)

Introdução de quelante de cálcio para diminuir o
metabolismo fúngico.

E)

Introdução de Granulokine para melhora da neutropenia.

A)

Todas são verdadeiras.

B)

Todas são falsas.

C)

I, II e III são verdadeiras; IV é falsa.

D)

I, II e IV são verdadeiras; III é falsa.

E)

III e IV são verdadeiras; I e II são falsas.

Questão 29
Paciente do sexo masculino, 30 anos, nunca foi rouco, há seis

Questão 32

meses estava gripado e foi a uma partida de futebol. Após

soprosa até a consulta. Nunca fumou, nega dispneia, disfagia

Paciente com tumor transglótico de laringe com indicação de
laringectomia total deu entrada no Pronto Atendimento em
insuficiência respiratória. Com relação à traqueostomia desse
paciente, assinale a alternativa correta:

ou queixas dispépticas. O diagnóstico mais provável é:

A)

Melhor realizar uma cricotireoidostomia.

B)

A traqueostomia deve ser realizada preferencialmente
no primeiro anel traqueal.

sete dias melhorou da gripe. Mas ficou com a voz rouca e

A)

Nódulo vocal.

C)

Não se deve realizar istmectomia.

B)

Pólipo vocal.

D)

C)

Laringite inespecífica.

Paciente com quadro avançado, não se deve indicar
traqueostomia.

D)

Edema de Reinke.

E)

A incisão da pele deve ser realizada acima do nível da
cartilagem cricoide.

E)

Ponte mucosa.
Questão 33

Questão 30
Criança de 5 anos deu entrada no PS com queixa de

Traqueostomia na altura do sexto anel traqueal é fator
predisponente para qual complicação?

abaulamento pré-auricular à direita, doloroso à palpação há

A)

Lesão do nervo laríngeo recorrente.

dois dias. Apresenta quadro febril e astenia há cinco dias.

B)

Fístula traqueoesofágica.

Exame

C)

Estenose subglótica.

sem

D)

Enfisema subcutâneo.

alterações. Palpação cervical com abaulamento pré-auricular

E)

Ruptura de artéria inominada.

físico

rinoscopia

otorrinolaringológico:

anterior:

rinorreia

hialina,

otoscopia

normal;

Oroscopia:

firme, doloroso, sem flutuação ou trismo. Qual a principal
hipótese diagnostica?

Questão 34
A glossite mediana romboide é caracterizada por uma
afecção:

A)

Linfadenomegalia de origem bacteriana.

A)

Viral e o tratamento consiste em antivirais.

B)

Parotidite epidêmica.

B)

Fúngica e o tratamento consiste em antifúngicos.

C)

Abscesso cervical.

C)

Bacteriana e o tratamento consiste em antibióticos.

D)

Disfunção temporomandibular.

D)

Autoimune e o tratamento consiste em esteroides.

E)

Otite externa.

E)

Pré-maligna e deve ser ressecada.
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Questão 35

Questão 39

Com relação às laringites granulomatosas crônicas, assinale
a alternativa incorreta:

A herpangina é causada por:

A)

O acometimento laríngeo na sífilis ocorre nas fases
tardias.

A)

Estreptococos ß - hemolíticos.

B)

Estafilococos aureus.

B)

Tuberculose é a causa mais frequente.

C)

Herpesvírus tipo 1.

C)

A contaminação na paracoccidioidomicose ocorre por
via inalatória, acometendo primariamente a laringe e
posteriormente o pulmão

D)

Vírus Cocksackie B.

E)

Vírus Epstein-Barr.

D)
E)

Na leishmaniose as lesões localizam-se principalmente
no andar supraglótico.

Questão 40
Fístulas da quarta fenda branquial terminam em qual região?

Sífilis primária é entidade rara.

A)

Base da língua.

Questão 36

B)

Loja amigdaliana.

Criança de 7 anos em tratamento de um quadro gripal evolui

C)

Seio piriforme.

com prostração, astenia e torcicolo antálgico.

D)

Conduto auditivo externo.

E)

Nasofaringe.

Qual exame deve ser solicitado?

A)

Nasofibrolaringoscopia.

B)

Ultrassom cervical.

C)

Tomografia
contraste.

D)

Ressonância magnética de pescoço.

E)

Rx dos seios paranasais.

computadorizada

Questão 41
A otalgia reflexa, que ocorre nos pacientes com tumores de
de

pescoço,

com

face laríngea da epiglote, deve-se ao acometimento de qual
nervo a seguir:

A)

Ramo interno do laríngeo superior.

Questão 37

B)

Ramo externo do laríngeo superior.

Sobre o líquen plano, é correto afirmar que:

C)

Ramo anterior do laríngeo inferior.

A)

Acomete principalmente o sexo masculino.

D)

Ramo laríngeo do glossofaríngeo.

B)

O paciente pode apresentar lesões orais sem nenhum
acometimento cutâneo.

E)

Ramo mandibular do facial.

C)

Cerca de 80% dos pacientes têm menos de quarenta
anos de idade.

Questão 42

D)

Todos os pacientes com lesões cutâneas apresentam
também lesões na boca.

E)

Costuma apresentar displasia intensa na histologia.

Qual alternativa apresenta uma ordem crescente de
agressividade da cirurgia endoscópica nasossinusal de
acordo com a doença de base a ser tratada?

Questão 38
Paciente do sexo masculino, 20 anos de idade, com
diagnóstico de muda vocal incompleta, não responsiva a

A)

Polipose com asma, RS odontogênica, fibrose cística,
mucocele.

B)

Mucocele, fibrose cística, RS odontogênica, polipose
com asma.

C)

RS fúngica alérgica, DREA, fibrose cística, atelectasia
maxilar.

D)

Bola fúngica, mucocele, polipose com asma, RS
odontogênica.

E)

Atelectasia maxilar, bola fúngica, RS fúngica alérgica,
DREA

tratamento fonoterápico. Qual a cirurgia indicada nesse caso?

A)

Tireoplastia tipo I.

B)

Tireoplastia tipo II.

C)

Tireoplastia tipo III.

D)

Tirepolastia tipo IV.

E)

Glotoplastia.

PROVA38_OTORRINOLARINGOLOGIAPS_CE_MAI18

8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 43

Questão 46

A rinossinusite crônica compreende uma grande gama de
apresentações clínicas, que podem corresponder aos
diversos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese
da doença. Qual dos mecanismos abaixo é considerado o
fator primordial para o desenvolvimento da doença?

Qual destas patologias se eleva com a protrusão da língua?

A)

Falha da barreira imune inata que leva à ativação da
resposta adaptativa.

B)

Defeitos associados ao batimento mucociliar que levam
à estase de mucina.

C)

Infecção bacteriana crônica devido à presença dos
biofilmes.

D)

Inflamação crônica intrínseca da mucosa devido a falha
no metabolismo dos leucotrienos.

E)

Nenhuma das alternativas anteriores.

A)
B)
C)
D)
E)

Cisto tireoglosso.
Cisto dermoide.
Cisto tímico.
Linfangioma.
Laringocele.

Questão 47
Qual estrutura deve ser removida na cirurgia de cisto
tireoglosso?

A)
B)
C)
D)
E)

Porção medial do hioide.
Porção anterior da cartilagem tireoide.
Porção medial da cartilagem cricoide.
Cone elástico.
Musculatura supra-hioidea.

Questão 44

Questão 48

Paciente de 5 anos de idade, masculino, branco, com queixa
de obstrução nasal unilateral. Mãe não sabe referir se a
obstrução é progressiva, nem a duração da queixa. Sem
outras queixas nasais. Endoscopia nasal: pólipo
aparentemente em meato médio esquerdo. Nesse caso, os
diagnósticos mais prováveis e a conduta inicial mais
adequada, respectivamente, são:

Assinale a alternativa que correlaciona as características com
a origem da epistaxe:

A)

Angiofibroma ou fibrose cística; ressonância magnética

B)

Meningocele ou linfoma; tomografia computadorizada

C)

Angiofibroma ou linfoma; biópsia incisional

D)

Meningocele
ou
computadorizada

E)

Angiofibroma ou meningocele; ressonância magnética

fibrose

cística;

tomografia

Questão 45
Atualmente, há uma tendência a se considerar que
rinossinusite crônica com e sem pólipos (RSCcPN e
RSCsPN, respectivamente) sejam doenças distintas. Porém,
além da presença ou ausência de pólipos à endoscopia nasal,
a maioria dos endotipos não são exclusivos e sim
compartilhados entre ambas as doenças.
Assinale a alternativa que apresenta a característica que, até
o momento, é considerada a principal diferenciação entre as
duas doenças:

A)

O padrão de sintomas: RSCcPN sempre apresenta
obstrução nasal e hiposmia; enquanto RSCsPN,
rinorreia e facialgia.

B)

O padrão de resposta Th: RSCcPN sempre apresenta
resposta Th2; enquanto RSCsPN, Th1.

C)

O padrão de resposta celular: RSCcPN sempre
apresenta padrão eosinofílico; enquanto RSCsPN,
neutrofílico.

D)

O padrão de resposta Treg: RSCcPN sempre apresenta
deficiência na resposta Treg; enquanto RSCsPN,
normalidade ou aumento.

E)

Nenhuma das anteriores.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Epistaxe de grande monta, de origem posterior.
Epistaxe auto-limitada, sem gravidade.
Tratada geralmente com cauterização química.
Seu tratamento cirúrgico pode falhar se todos os seus
ramos não forem abordados.
Epistaxe de grande monta, porém intermitente.
Um parâmetro importante para sua identificação é a
crista etmoidal.

1.
2.
3.

Plexo de Kiesselbach
Artéria esfenopalatina
Artéria etmoidal anterior

A)
B)
C)
D)
E)

A-2; B-1; C-2; D-3; E-2; F-3.
A-2; B-3; C-1; D-2; E-2; F-3.
A-2; B-3; C-3; D-2; E-2; F-3.
A-2; B-1; C-1; D-2; E-3; F-2.
A-2; B-3; C-2; D-3; E-3; F-2.

Questão 49
Qual a doença com maior chance de sucesso pós-operatório?

A)
B)
C)
D)
E)

Bola fúngica.
Rinossinusite fúngica alérgica.
Rinossinusite fúngica invasiva.
Polipose nasossinusal sem asma.
Polipose nasossinusal com AERD.

Questão 50
Paciente com tumor nasal cuja biópsia evidenciou padrão
histológico de proliferação vascular com fibrose. Trata-se
mais provavelmente de:

A)
B)
C)
D)
E)

Papiloma invertido.
Linfoma não-Hodgkin.
Displasia fibrosa.
Pólipo inflamatório.
Angiofibroma extranasofaríngeo.
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