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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Com relação a anormalidades de desenvolvimento do
aparelho branquial, assinale a alternativa correta:

A)

B)

Duplicação da parte membranácea do meato acústico
externo é relacionada a anormalidade da primeira fenda
branquial.
Atresia do meato acústico externo é relacionada à
anormalidade da segunda fenda branquial.

C)

Atresia do meato acústico externo é relacionada à
anormalidade da segunda bolsa faríngea.

D)

A displasia de Mondini corresponde a uma partição
incompleta no desenvolvimento da primeira fenda
branquial.

E)

A displasia de Mondini corresponde a uma partição
incompleta no desenvolvimento da segunda bolsa
faríngea.

Questão 21
A imuno-histoquímica que permite firmar o diagnóstico de
rabdomiossarcoma embrionário, dentre outras lesões
neoplásicas do osso temporal em crianças, mostra como
resultado típico para os seguintes marcadores:

A)

Desmina positivo, Vimentina positivo, CD99 negativo,
CD45 negativo, EMA negativo, GFAP negativo e INI-1
positivo.

B)

Desmina negativo, Vimentina positivo, CD99 positivo,
CD45 negativo, EMA positivo, GFAP negativo e INI-1
positivo.

C)

Desmina negativo, Vimentina negativo, CD99 positivo,
CD45 positivo, EMA negativo, GFAP positivo e INI-1
negativo.

D)

Desmina positivo, Vimentina negativo, CD99 negativo,
CD45 negativo, EMA positivo, GFAP negativo e INI-1
positivo.

E)

Desmina positivo, Vimentina positivo, CD99 negativo,
CD45 negativo, EMA positivo, GFAP positivo e INI-1
positivo.

Questão 18
Com relação à perda auditiva profunda congênita de origem
genética, a maioria dos casos apresenta-se como:

A)

Não sindrômica e de herança autossômica recessiva.

B)

Não sindrômica e de herança autossômica dominante.

C)

Sindrômica e de herança autossômica recessiva.

D)

Sindrômica e de herança autossômica dominante.

E)

Sindrômica e de herança variável.

Questão 19
O granuloma de colesterol do osso temporal apresenta
como característica na ressonância magnética:

A)

Hipersinal em T1 e T2, sem ganho aparente após injeção
de gadolineo.

B)

Hipo/isossinal em T1 e Hipersinal em T2, com ganho na
periferia da lesão após injeção de gadolineo.

C)

Hipo/isossinal em T1 e Hipersinal em T2, sem ganho
após injeção de gadolineo.

D)

Hipo/isossinal em T1 e Hipossinal em T2, com ganho
intenso e homogênio da lesão após injeção de
gadolineo.

E)

Hipo/isossinal em T1 e Hipersinal em T2, com aspecto
de “sal e pimenta”.

Questão 22
Qual o diagnóstico provável para um adolescente que
apresenta durante investigação de perda auditiva
neurossensorial bilateral a presença de tumor em ambas as
fossas posteriores (ângulo ponto-cerebelar) com aspecto na
ressonância de iso/hipossinal em T1, hipossinal em T2 e
ganho de contraste intenso e homogêneo após injeção de
gadolíneo?

A)

Neurofibromatose tipo II.

B)

Glioma.

C)

Astrocitoma.

D)

Metástase de carcinoma.

E)

Cordoma.

Questão 23
Na criança imunossuprimida com sinusite fúngica invasiva, é
correto afirmar que:

A)

O corneto médio pode apresentar precocemente
hipossinal na ressonância em T2 e ausência de ganho
de sinal apósinjeção de gadolíneo em T1 (sinal de “black
turbinate”).

Questão 20

B)

Na clássica síndrome de Gradenigo (ou apicite temporal),
uma paralisia do musculo reto lateral do olho se deve ao
acometimento:

O achado mais precoce nasofibroscópico de sua
ocorrência é a aparência escurecida/necrótica do
corneto médio.

C)

O agente causal exclusivo neste caso é o Rhyzopus,
pois trata-se de um caso de mucormicose.

D)

Um achado típico na tomografia computadorizada é o de
retração da parede lateral do seio maxilar e enoftalmia.

E)

A presença de figuras fúngicas (hifas) na secreção
colhida em meato médio permite firmar o diagnóstico.

A)

Do nervo abduscente no canal de Dorello.

B)

Do nervo abduscente no cavo de Meckel.

C)

Do nervo troclear no canal de Dorello.

D)

Do nervo troclear no cavo de Meckel.

E)

Do nervo oculomotor no seio cavernoso e/ou na fissura
orbitária inferior.
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Questão 24

Questão 26

Com relação à complicação infecciosa intracraniana de otite
média em crianças, é correto afirmar que:

Com relação a otite média na criança, é correto afirmar que:

A)

A)

Pode existir uma influência genética (além da ambiental)
que justifique a alta prevalência de otite média crônica
supurativa em alguns grupos étnicos específicos.

B)

A presença de uma tuba mais curta, mais larga e mais
verticalizada na criança é um dos fatores predisponentes
para a alta incidência de otite média aguda na faixa
etária mais precoce.

C)

Descongestionante sistêmico é considerada medida
clinica eficaz no tratamento da efusão persistente da
orelha média.

D)

Anti-histamínico sistêmico é considerada medida clínica
eficaz no tratamento da efusão persistente da orelha
média em casos associados à rinite alérgica.

E)

Em caso de adenoide não obstrutiva e ausência de
queixa de respiração oral, a adenoidectomia
concomitante à inserção de tubo de ventilação por otite
média serosa nunca estaria indicada, porque só eleva a
morbidade da cirurgia e não oferece vantagem adicional
ao controle da otite serosa em nenhuma faixa etária
pediátrica, inclusive em casos de recorrência de efusão
persistente após tubo de ventilação pregresso.

A diferenciação entre empiemas extra e subdural pode
ser eventualmente realizada pela interpretação de
exame

tomográfico

computadorizado,

não

sendo

necessariamente obrigatória a exploração cirúrgica para
ser firmada.

B)

A punção liquórica em caso de suspeita clínica de
complicação infecciosa intracraniana de otite média
aguda com presença de sinais de irritação meníngea
deve ser indicada de princípio e prontamente, como
primeiro exame no pronto socorro.

C)

A hidrocefalia otítica (ou otogênica) cursa com achado
típico de alargamento ventricular no exame de imagem
e aumento da pressão intracraniana na punção liquórica.

D)

E)

A trombose de seio sigmóide em geral é bastante
sintomática pois corresponde a uma tromboflebite de

Questão 27

vaso intracraniano.

Com relação à neuropatia auditiva, é correto afirmar que:

Os abscessos intracranianos decorrentes de otite média

A)

O teste de Potencial Auditivo de Tronco Encefálico
(PEATE ou ABR ou BERA) não deve ser utilizado como
critério principal para avaliar limiar auditivo nesta
situação, e sim a avaliação por testes comportamentais.

B)

Hipoplasia do nervo coclear não é uma das causas
possíveis deste fenótipo, visto envolver malformação
estabelecida.

C)

Mutações em OTOF (otoferlina) são a causa mais
comum de neuropatia auditiva sindrômica.

D)

O exame de otoemissões acústicas transientes
evocadas, tipicamente presentes nesta situação, indica
a normalidade de funcionamento das células ciliadas
internas da cóclea.

E)

A resposta em audiometria tonal tende a ser pior que a
em audiometria vocal.

mais frequentemente apresentam topografia no lobo
temporal ou frontal, devido à proximidade anatômica do
osso temporal.

Questão 25
Durante avaliação de paciente com quadro de coriza e
espirros recorrentes deflagrados por estímulos inespecíficos,
constatou-se:



IgE específica sérica normal.



Citograma nasal com eosinofilia.



Teste cutâneo alérgico negativo.

Questão 28
Osteomielite da parede externa do seio frontal, que se
manifesta clinicamente por um edema mole da região frontal,
Esses achados sugerem o diagnóstico de que tipo de rinite:

A)

Rinite eosinofílica não alérgica.

B)

Rinite alérgica.

C)

Rinite atrófica.

D)

Rinite induzida por drogas (medicamentosa).

E)

Rinite ocupacional.
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é característica da entidade clínica conhecida como:

A)

Pott´s puffy tumor.

B)

Pseudomucocele.

C)

Síndrome do seio silencioso.

D)

Síndrome de Woaks.

E)

Síndrome de Widal.
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Questão 29

Questão 33

Na dissecção microcirúrgica do osso temporal, a ampola do
canal semicircular posterior poderá ser acessada pelo
broqueamento:

Criança em quadro agudo com odinofagia e febre apresenta:

•

exulcerações
recobertas
por
pseudomembrana
amarelada e circundadas por halo hiperêmico em palato
e mucosa labial e jugal.

•

erupção cutânea papulo-vesiculosa avermelhada
acometendo preferencialmente palmas das mãos e
plantas dos pés.

A)

Do seio timpânico.

B)

Do processo piramidal.

C)

Do processo cocleariforme.

D)

Da eminência arqueada via fossa média.

Esse quadro tem como etiologia provável:

E)

Do triangulo de Trautmann.

A)

Coxsachie virus.

B)

Herpes simples virus.

C)

Varicela zoster virus.

D)

Citomegalovirus.

E)

Paramixovirus.

Questão 30
São substâncias farmacológicas que possuem liberação
formal da Anvisa para uso tópico nasal em crianças a partir
dos 2 anos de idade:

A)

Furoato de Fluticasona e Furoato de Mometasona.

B)

Cromoglicato dissódico e Budesonida.

C)

Dipropionato
dissódico.

D)

Ciclesonida e Furoato de Fluticasona.

E)

Cloridrato de Azelastina e Cromoglicato dissódico.

de

Beclometasona

Questão 34
e

Cromoglicato

Questão 31
Com relação à embriologia, assinale a alternativa correta:

A)

A cartilagem de Meckel contribui para a formação da
mandíbula.

B)

A segunda bolsa faríngea contribui para a formação da
membrana timpânica.

C)

O ventre anterior do músculo digástrico é proveniente do
terceiro arco branquial.

D)

O nervo facial é considerado o nervo do primeiro arco
branquial, inervando o músculo estapediano.

E)

O primeiro arco branquial contribui para a formação do
osso hióide.

Questão 32
A presença de manchas esbranquiçadas de pequeno

Auxilia no topodiagnóstico de lesão do nervo facial
acometendo o gânglio geniculado o encontro de alteração:

A)

Do lacrimejamento.

B)

Do reflexo estapediano.

C)

Da gustação.

D)

Da motricidade dos músculos da face.

E)

Da presença de perda auditiva neurossensorial.

Questão 35
Uma fenda labial unilateral com fenda do palato primário
unilateral é mais provavelmente decorrente de:

A)

Falha na fusão das proeminências mandibulares.

B)

Falha na fusão dos processos nasais mediais.

C)

Falha na fusão da proeminência maxilar com a
proeminência nasal medial.

D)

Falha na fusão dos processos palatinos laterais com o
septo nasal.

E)

Falha na fusão dos precessos mandibulares.

tamanho, com halo hiperêmico, em mucosa jugal na altura
dos molares inferiores de uma criança com pródromo viral
infeccioso é sugestivo de:

A)

Sarampo.

B)

Rubéola.

C)

Escarlatina.

D)

Herpangina.

E)

Parotidite viral.

PROVA39_OTORRINOLARINGOLOGIAPEDIATRICA_CE_MAI18

Questão 36
Perda parcial do paladar após tonsilectomia é mais
provavelmente relacionada à lesão do:

A)

Nervo auricular magno.

B)

Nervo vago.

C)

Nervo glossofaríngeo.

D)

Nervo corda do tímpano.

E)

Nervo trigêmeo.
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Questão 37

Questão 41

Tonsilite associada a ulcera com membrana acinzentada
cobrindo a superfície da tonsila, mas que pode ser removida
sem sangramento, é geralmente associada a qual das
seguintes opções?

A sub-luxação atlanto-axial rotatória após adenoidectomia
geralmente pode ser tratada com:

A)

Redução aberta e fixação do pedículo com parafuso.

B)

Redução fechada e fixação do halo.

A)

HPV.

C)

Redução fechada com colar cervical.

B)

EBV.

D)

Colar cervical macio e tratamento conservador.

C)

CMV.

E)

Redução aberta e fixação com halo.

D)

HSV.

E)

Vírus Sincisial Respiratório.

Questão 42

Questão 38
Fístula branquial tipo III, que se exterioriza na faringe, pode
ser encontrada mais comumente em qual das seguintes
localizações?

É mais provável que uma criança com 3 meses de idade,
diagnosticada com crupe recorrente, tenha qual das
seguintes anormalidades da via aérea?

A)

Laringomalácia.

B)

Traqueomalácia.

C)

Hemangioma subglótico.

D)

Cisto valecular.

E)

Movimento paradoxal das pregas vocais.

A)

Na transição do palato duro e palato mole.

B)

Fossa tonsilar.

C)

Seio piriforme.

Questão 43

D)

Músculo cricofaríngeo.

E)

Valécula glossoepiglótica.

Qual das seguintes afirmações é correta acerca de uma
criança com movimento paradoxal das pregas vocais?

Questão 39
As células imunes responsáveis pela apresentação de
antígenos a partir da superfície das tonsilas são conhecidas
como:

A)
B)
C)
D)
E)

O estridor é mais alto quando o bebê está dormindo.
O diagnóstico deve ser feito com laringoscopia direta
realizada em centro cirúrgico.
O estridor está presente durante a inspiração e a
expiração.
O estridor estará constantemente presente.
O estridor tipicamente resolve-se nos primeiros meses
de vida.

A)

Células M.

B)

Células B.

Questão 44

C)

Células T.

D)

Uma criança com cisto do ducto tireoglosso no forame cego
terá quais dos seguintes sinais/sintomas?

Células Natural Killer.

E)

Células gama.

A)
B)

Questão 40
Postula-se que a remoção do tecido adenoideano para
melhorar a função tubária seja eficaz devido a qual
justificativa?

C)
D)
E)

Massa cervical na linha média, estridor, dificuldade de se
alimentar.
Massa cervical na linha média, voz abafada, episódios
de cianose.
Estridor, dificuldade de se alimentar, voz abafada.
Estridor, falha de crescimento, rouquidão.
Falha de crescimento, episódios de cianose, rouquidão.

Questão 45

A)

Desobstrução do óstio da tuba auditiva na nasofaringe.

B)

Diminuição da quantidade de bactérias na nasofaringe.

C)

Compressão da musculatura anexa a tuba auditiva.

A)

Distribuído no escalpo.

D)

Mudança do revestimento epitelial da nasofaringe após
adenoidectomia.

B)

Costas.

E)

Desobstrução das fossas nasais.

C)

Extremidades.

D)

Distribuído na área da face.

E)

Peito e abdomen.
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Hemangiomas infantis de via aérea são mais comumente
associados com hemangiomas cutâneos em qual das
seguintes localidades?

8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 46
O tratamento conservador típico para pacientes com fenda
laríngea tipo I inclui qual(is) das seguintes opções?

A)
B)
C)
D)
E)

Realização de gastrostomia e proibição de alimentação
por via oral.
Utilização
de
espessantes
nos
líquidos
e
posicionamento da criança em ângulo de 30 graus para
alimentação.
Fundoplicatura a Nissen.
Utilização de dieta líquida e decúbito a 90 graus.
Dar alimentos apenas com a criança deitada para
facilitar a descida para o esôfago.

Questão 47
Qual das seguintes alternativas apresenta o tratamento inicial
preferencial de uma criança com hemangioma das vias
aéreas?

A)
B)
C)
D)
E)

Esteroides orais em baixas doses.
Esteroides intravenosos em baixa doses.
Terapia com laser de CO² endoscópico.
Terapia com laser de diodo endoscópico.
Epinefrina racêmica inalatória.

Questão 48
Qual das seguintes alterações das vias
diagnosticada nas primeiras 48 horas de vida?

A)
B)
C)
D)
E)

aéreas

é

Atresia coanal bilateral.
Laringomalácia.
Papilomatose laríngea.
Hemangioma subglótico.
Paralisia unilateral da prega vocal.

Questão 49
Qual das seguintes alterações das vias aéreas é tipicamente
associada com mudanças da qualidade vocal (por exemplo,
disfonia)?

A)
B)
C)
D)
E)

Atresia coanal bilateral.
Laringomalácia.
Paralisia unilateral da prega vocal.
Paralisia bilateral das pregas vocais.
Estenose infraglótica.

Questão 50
Qual das seguintes alterações das vias aéreas é tratada
preferencialmente com medicamentos?

A)
B)
C)
D)
E)

Atresia coanal bilateral.
Estenose infraglótica congênita.
Cisto infraglótico.
Hemangioma infraglótico.
Estenose traqueal.
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