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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

Assinale a alternativa que corresponde ao primeiro
ramo da artéria carótida externa.
Artéria tiroideia superior.
Artéria lingual.
Artéria facial.
Artéria tiroideia ima.
Artéria occiptal.

QUESTÃO 27
O nervo mandibular (terceira divisão do trigêmio)
divide-se em vários pequenos ramos. Assinale a
alternativa que corresponde ao nervo que NÃO é
ramo do nervo mandibular.
(A)
Nervo bucal.
(B)
Nervo zigomático.
(C)
Nervo massetérico.
(D)
Nervo para o pterigoídeo lateral.
(E)
Nervo temporal profundo.
QUESTÃO 28
Lucas, com 2 horas de vida, está em unidade
neonatal e apresenta Sequência de PierreRobin com crises de cianose. Foi submetido à
nasofibroscopia e classificado como obstrução
do Tipo 1 (a língua entra em contato com a parede
posterior da faringe, abaixo do palato mole).
Assinale a alternativa correta sobre o caso.
(A)
O paciente deve ser mantido em decúbito dorsal e
com suporte de O2.
(B)
Deve ser tentada entubação nasofaríngea prolongada
(30 a 60 dias).
(C)
Deve ser feita entubação orotraqueal prolongada (30
dias).
(D)
Deve ser feita glossopexia por 60 dias.
(E)
Deve ser feita traqueostomia de emergência.

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Após uma ressecção da glândula submandibular,
constatou-se
anestesia
e
deficiência
de
propriocepção da língua, assinale a alternativa
que corresponde ao nervo lesado responsável por
está complicação pós-operatória.
Lingual.
Mandibular marginal.
Facial.
Hipoglosso.
Milo-hioideo.

QUESTÃO 30
Os pacientes portadores de neoplasias de cabeça
e pescoço apresentam fatores que favorecem
infecções. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a um desses fatores.
(A)
Desnutrição.
(B)
Técnica cirúrgica.
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(C)
(D)
(E)

Necrose local.
Fístulas salivares.
Radioterapia pré-operatória.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
Sobre o Carcinoma mucoepidermoide, assinale a
alternativa correta.
(A)
É mais encontrado nas glândulas submandibulares.
(B)
É dividido em três tipos: baixo grau de malignidade,
médio grau de malignidade e alto grau de malignidade.
(C)
O tipo de baixo grau de malignidade é o mais comum.
(D)
O tipo de alto grau de malignidade é mais bem tratado
com cirurgia e quimioterapia.
(E)
Mesmo os de alto grau de malignidade tem crescimento
insidioso.

de psamima. Assinale a alternativa que melhor
corresponde ao diagnóstico.
Carcinoma papilar de tireoide.
Carcinoma folicular de tireoide.
Carcinoma medular de tireoide.
Carcinoma indiferenciado de tireoide.
Carcinoma de células de Hurthle.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 32
Sobre o tratamento dos tumores das glândulas
salivares, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A cirurgia é o tratamento de escolha.
(B)
No caso de neoplasias benignas de glândulas salivares
menores, realiza-sem a excisão simples.
(C)
Em tumores no palato duro, pode ser necessária uma
maxilectomia de infraestrutura.
(D)
Na cirurgia parotídea para a ressecção do Tumor
de Warthin, remove-se apenas o tumor e o tecido
adjacente ao tumor.
(E)
A enucleação do adenoma pleomórfico, quando
localizado no lobo profundo da parótida, é o
procedimento de escolha.

(D)
(E)

Sobre o Carcinoma de Tireoide na criança, assinale
a alternativa correta.
50% das lesões totalmente císticas de tireoide podem
ser malignas.
Predomina no sexo masculino 2,5 M : 1 F.
Tem um pico de incidência a partir dos cinco anos de
idade.
É o tumor maligno endócrino mais comum na criança.
Corresponde a 1% dos tumores de cabeça e pescoço.

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 33
Maria, 26 anos, gestante de segundo trimestre
com taquicardia, cansaço e diarreia; durante
a investigação foi feito o diagnóstico de
hipertireoidismo. Em relação ao tratamento do
hipertireoidismo na gestante, assinale a alternativa
correta.
(A)
O uso do iodo radioativo em uma dose baixa pode ser
recomendado.
(B)
O uso do iodo radioativo aumenta a chance de
leucemia.
(C)
A cirurgia apresenta risco elevado e não pode ser
realizada.
(D)
Deve ser tratada com medicamento antitireoideos
como o metimazol.
(E)
A cirurgia pode ser realizada.

(E)

Em relação aos exames para a investigação de
nódulos de tireoide e/ou câncer de tireoide em
crianças, assinale a alternativa correta.
A punção aspirativa por agulha fina tem melhor
acurácia do que a cintilografia de tireoide.
A ultrassonografia de tireoide tem melhor acurácia do
que a cintilografia.
A punção aspirativa por agulha fina não diminui o
número de tireoidectomias.
A ultrassonografia consegue distinguir nódulos
malignos de benignos em quase todos os casos.
A cintilografia com Iodo-131 é preferível do que a
cintilografia com Tecnécio-99m.

QUESTÃO 38
A partir de 1930 os linfonodos cervicais foram
classificados em níveis de 1 a 5. Cada nível tem
seus limites anatômicos próprios. Assinale a
alternativa que corresponde ao limite lateral do
nível 1.
(A)
Borda inferior da mandíbula.
(B)
Ventre anterior do músculo digástrico.
(C)
Ventre posterior do músculo digástrico.
(D)
Borda posterior do músculo esternocleidomastoideo.
(E)
Borda anterior do músculo esternocleidomastoideo.
QUESTÃO 39
O esvaziamento cervical realizado quando se
retiram os cinco níveis linfonodais e uma ou mais
estruturas como: pele cervical, musculatura do
soalho da boca, nervo hipoglosso ou outras; é
denominado
(A)
esvaziamento radical modificado.
(B)
esvaziamento radical de princípio.
(C)
esvaziamento radical clássico.
(D)
esvaziamento radical estendido.
(E)
esvaziamento radical de resgate.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma
indicação de remoção cirúrgica de um bócio.
(A)
Deformidade cosmética.
(B)
Sintomas de pressão.
(C)
Biópsia com amostra inadequada.
(D)
Hipertireoidismo.
(E)
Extensão subesternal.
QUESTÃO 35
Mirian, 25 anos de idade, com nódulo solitário de
tireoide e com linfonodo cervical palpável. Aspecto
microscópico do nódulo com presença de corpos

7

Cargo: Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço

QUESTÃO 40
No esvaziamento cervical parcial do compartimento
central são removidos os linfonodos dos níveis
(A)
I, II e III.
(B)
II, III e IV.
(C)
IV e V.
(D)
V e VI.
(E)
VI e VII.

QUESTÃO 45
Um paciente com hiperparatireoidismo, tumor
pituitário e com síndrome de Zollinger-Ellison é
provavelmente portador de
(A)
síndrome MEN 2.
(B)
síndrome de Sipple.
(C)
síndrome de Werner.
(D)
síndrome MEN 2a.
(E)
síndrome MEN 2b.

QUESTÃO 41
O esvaziamento cervical seletivo indicado para
pacientes com tumores de laringe ou hipofaringe e
com pescoço negativo é
(A)
esvaziamento supraomo-hioideo.
(B)
esvaziamento jugulocarotídeo.
(C)
esvaziamento posterolateral.
(D)
esvaziamento do compartimento central.
(E)
esvaziamento ampliado.

QUESTÃO 46
Sobre as cirurgias para tratamento das
neoplasias das paratireoides e da hiperplasia das
paratireoides, assinale a alternativa correta.
(A)
Após retirar as quatro paratireoides por hiperplasia
deve-se realizar um lobectomia de tireoide no lado
mais afetado.
(B)
No pré-operatório o uso de glicocorticoides é o meio
mais rápido de se reduzir o cálcio sérico em pacientes
hiperparatireoideos.
(C)
Em um paciente com hiperparatireoidismo no qual
foi encontrado um adenoma as outras paratireoides
devem ser removidas.
(D)
Uma glândula paratireoide superior que não foi
encontrada durante a cirurgia deve ser procurada
adjacente ao osso hioide.
(E)
O timo superior e o trato peritímico devem ser
removidos em pacientes com hiperplasia.

QUESTÃO 42
As neoplasias de vias aerodigestivas altas
apresentam um estadiamento linfonodal em
comum. Quando se tem a presença de linfonodos
acometidos bilaterais, ou contralaterais, menores
do que seis centímetros, diz-se estádio
(A)
N1.
(B)
N2A.
(C)
N2B.
(D)
N2C.
(E)
N3.

QUESTÃO 47
Em relação às indicações de traqueostomia,
assinale a alternativa correta.
(A)
No caso de tumores de pescoço, a intubação
orotraqueal é desnecessária já que vai ser feita a
traqueostomia.
(B)
Nas crianças com paralisia cerebral e aspiração
pulmonar, a melhor cirurgia para evitar a aspiração é a
traqueostomia.
(C)
A indicação mais comum de traqueostomia é a
intubação prolongada.
(D)
As obstruções agudas de vias aéreas necessitam de
traqueotomia na maior parte dos casos.
(E)
Após a cricotireoideostomia, a traqueostomia deve ser
realizada porque pode ocorrer a lesão da cartilagem
tireoide.

QUESTÃO 43
Quanto à classificação linfonodal das neoplasias
da glândula tireoide, quando temos presença de
metástases linfonodais laterais, temos estádio
(A)
NX.
(B)
N0.
(C)
N1A.
(D)
N1B.
(E)
N2.
QUESTÃO 44
Maria, 46 anos de idade, apresentava queixa de
cansaço, constipação e cálculo renal. Nos exames
de laboratório, apresenta cálcio e cloro séricos
elevados. Assinale a alternativa abaixo que
corresponde à causa mais provável correlacionada
aos achados descritos anteriormente.
(A)
Hiperparatireoidismo causado por carcinoma de
paratireoide.
(B)
Hiperparatireoidismo causado por adenoma de
paratireoide.
(C)
Hipoparatireoidismo causado por adenomas múltiplos
de paratireoide.
(D)
Hiperparatireoidismo causado por hiperplasia de
paratireoide.
(E)
Hipoparatireoidismo idiopático.

QUESTÃO 48
Sobre os tumores da cavidade nasal e seios
paranasais, assinale a alternativa correta.
(A)
A tomografia computadorizada consegue diferenciar o
tumor de mucosa edemaciada em todos os casos.
(B)
Os cânceres de cavidade nasal frequentemente
metastatizam para os linfonodos regionais.
(C)
As cavidades nasais são a localização mais comum
dos cânceres de nariz e seios paranasais.
(D)
O fator de risco mais importante é a exposição ao
tabaco.
(E)
Os principais fatores de risco são a exposição a
inalantes carcinogênicos como tintas.
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QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um câncer de seio maxilar com tumor que invade a
placa cribiforme é classificado como estágio
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.

QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Após uma tireoidectomia difícil por bócio de grandes
proporções, o anestesista verificou a paralisia
bilateral de pregas vocais em posição mediana após
a extubação. Assinale a alternativa que corresponde
a melhor conduta nesse caso.
Reabilitação fonoaudiológica.
Traqueostomia de urgência.
Tireoplastia.
Aguardar recuperação em até seis meses.
Reparação da lesão nervosa.
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