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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos tumores benignos que ocorrem na cavidade nasal,
julgue os seguintes itens.

41 A maioria dos papilomas invertidos surge da parede lateral da
cavidade nasal, sendo comum um envolvimento secundário dos
seios maxilar e etmoidal.

42 As associações do papiloma invertido com malignidade são
muito comuns, chegando a 50% dos casos.

43 Quando o papiloma invertido não é ressecado adequadamente,
sua taxa de recorrência é alta, podendo chegar a mais de 40%.

44 É invariável o potencial vascular e fibroso do angiofibroma
juvenil.

Quanto às neoplasias malignas da cavidade nasal, julgue os
próximos itens.

45 O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma.

46 A taxa de cura de um paciente com carcinoma de septo nasal
tratado adequadamente com cirurgia ou cirurgia e radioterapia
é boa, com média de 70%.

47 Paciente diagnosticado e tratado cirurgicamente de melanoma
não necessita de acompanhamento constante devido à baixa
taxa de recorrência dessa doença.

Julgue os itens que se seguem, relativos às doenças das glândulas
salivares.

48 Sialoadenite crônica é uma condição localizada da glândula
salivar caracterizada por episódios de dor e inflamação,
geralmente culminando em degeneração ductal com
preenchimento fibroso. 

49 Vários episódios inflamatórios podem levar a alterações
irreversíveis da arquitetura ductal, resultando em ectasia ductal
difusa.

Em relação às neoplasias malignas da boca (incluindo lábios),
julgue os itens seguintes.

50 A maioria dos cânceres de lábio está relacionada à exposição
solar, sendo o tipo histológico mais comum o carcinoma
basocelular.

51 O tipo morfológico mais comum de câncer de lábio é o
ulceroinfiltrativo.

52 O tipo morfológico exofítico tende a dar metástases
tardiamente.

53 O câncer de lábio tende a ter uma história lenta. O paciente
pode apresentar crostas recorrentes em área leucoplásica por
alguns anos antes da evidência de infiltração.

54 O trígono retromolar é o local mais comum dos tumores
malignos da cavidade oral.

55 Após diagnóstico de um carcinoma espinocelular (T2) de
borda livre de língua, deve-se encaminhar o paciente para
cirurgia ou radioterapia, pois, em ambas as opções, os
resultados de sobrevida em 5 anos são praticamente iguais.

Considerando que há um melhor controle locorregional dos
carcinomas espinocelulares das vias aerodigestivas superiores, a
ocorrência de múltiplos tumores primários apresenta impacto na
sobrevida dos pacientes. Com relação a esse assunto, julgue os itens
a seguir.

56 A continuidade do tabagismo e do etilismo após o tratamento
é um importante fator de risco.

57 Os tumores primários da laringe estão muito associados aos
segundos primários em pulmão.

58 A pan-endoscopia periódica é de extrema importância, com
muitos achados positivos e excelente relação custo/benefício.

No que concerne à radiobiologia, uma das armas no tratamento de
grande parte dos cânceres da região de cabeça e pescoço, julgue os
itens subsequentes.

59 O efeito da radioterapia é, em 70% dos casos, decorrência da
ação irradiante sobre o DNA da célula tumoral.

60 No fracionamento, o princípio dos quatro erres significa
reparo, redistribuição, repopulação e reoxigenação. 

Julgue os itens a seguir, relativos aos tumores das glândulas
salivares.

61 O tumor de Warthin é também denominado nódulo quente
devido a sua intensa capacidade em captar o tecnécio.

62 A faixa etária mais acometida pelos adenomas pleomórficos de
parótida está acima dos 50 anos de idade.

63 O carcinoma adenoide cístico apresenta evidências
microscópicas de envolvimento perineural em cerca de 50%
dos casos, e a sua incidência de metástases pulmonares tem
sido relatada, na literatura, entre 37% e 43%.

Considerando o quadro de um paciente de 55 anos de idade, etilista,
com carcinoma espinocelular de borda lateral de língua e pescoço
clinicamente negativo (T3, N0), julgue os itens a seguir.

64 O tratamento do pescoço está indicado porque a chance de o
paciente apresentar metástase oculta regional é superior a 20%.

65 Um esvaziamento cervical seletivo (I, II, III) possui finalidade
diagnóstica e também terapêutica.

66 O esvaziamento cervical dos níveis Ia e Ib é suficiente para o
caso em questão.

Entre as laringectomias parciais, a supracricoide é bastante viável
também em situações de resgate. Quanto a esse tipo de
laringectomia, julgue os itens que se seguem.

67 É uma condição para sua indicação que as duas aritenoides
sejam preservadas.

68 São pontos de reparo para a reconstrução a cartilagem cricoide
e o osso hioide.

69 Invasão maciça do espaço pré-epiglótico não contraindica esse
procedimento cirúrgico.
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Com relação aos tumores de pele da região da cabeça e pescoço,

julgue os próximos itens.

70 A característica clínica de um ceratoacantoma é de uma lesão

que se desenvolve em um período entre 4 e 12 semanas e

assume uma configuração elevada em forma de cúpula.

71 Carcinomas de células escamosas que têm origem em região de

pele com exposição a queimaduras térmicas ou químicas

geralmente são mais agressivos que os tumores induzidos pela

exposição solar.

72 O carcinoma de células basais é o mais comum entre os

tumores malignos, sendo a variante esclerosante o tipo

histológico e clínico mais comum.

No que se refere ao manejo cirúrgico dos carcinomas epidermoides

da base da língua, considerando a faringotomia transversa

infra-hioide, julgue os itens a seguir.

73 É a via de acesso eletiva para lesões extensas da base da

língua.

74 A abordagem da faringe deve ser feita pelo lado menos

comprometido.

75 É recomendada para lesões com infiltração do espaço pré-epiglótico

ou que se projetem anteriormente para o V lingual.

Julgue os itens que se seguem, relativos às reconstruções

mandibulares.

76 A reconstrução microcirúrgica é especialmente indicada para

reconstrução de segmento do ramo ascendente.

77 A fíbula vascularizada é ótima opção para reconstrução do arco

central.

78 A calha de titânio com osso esponjoso é uma opção segura de

reconstrução. 

79 A crista ilíaca pode ser indicada nos defeitos de ramo

horizontal e ascendente da mandíbula.

80 A radioterapia está contraindicada nos casos em que se utilize

a fixação rígida (placas e parafusos) de titânio.

Em relação aos nódulos tireoidianos, julgue os itens subsequentes.

81 Os nódulos sólidos ao ultrassom, no polo superior, apresentam

maior risco de malignidade.

82 O doppler não possui papel importante na avaliação desses

nódulos.

83 A punção guiada por ultrassom não representa vantagem em

relação à punção convencional.

Julgue os próximos itens, referentes a leucoplasias e líquenes da

cavidade oral.

84 Se a lesão branca não é removida por simples raspagem,

excluem-se processos pseudomembranosos.

85 A frequência real de transformação maligna, apesar de baixa,

ocorre mais notadamente nas formas erosivas e atróficas do

líquen.

86 Em cinco anos, a taxa de transformação maligna das

leucoplasias é próxima de 1 para cada 3.

Com relação a estudos clínicos e pesquisa científica sobre níveis de

evidência, julgue os itens que se seguem.

87 De acordo com a American Medical Association, uma

informação médica pode ser classificada em três níveis de

evidência (1-4), em função do tipo de estudo ou da origem da

informação: nível 4 corresponde a evidência baseada em

ensaios clínicos randomizados.

88 No nível 1, se confirmam pelo menos 5 estudos com p

significante (< 0,05) ou se obteve um estudo multicêntrico com

p significante (< 0,05).

89 O nível 1 de evidência corresponde a resultados de estudos

randomizados ou meta-análise de estudos clínicos com boa

metodologia.

Julgue os seguintes itens, a respeito do adenocarcinoma etmoidal.

90 Geralmente, ocorre em trabalhadores de minas de carvão.

91 Tem relação com a exposição crônica ao pó de madeira. 

92 Estão mais predispostos os indivíduos orientais expostos a

infecção pelo EBV (Epstein-Bar vírus).

Quanto aos tumores mesenquimais, julgue os próximos itens.

93 Rabdomiossarcoma é o tumor primário maligno de órbita mais

comum em crianças.

94 Leiomiossarcoma é um tumor orbitário raro que se origina nos

músculos de Muller.

95 Osteoma de órbita corresponde a cerca de 10% de todos os

tumores orbitários.

A respeito do ligamento de Gruber, julgue os itens a seguir.

96 É um ligamento suspensor da tireoide.

97 Tem relação com o tendão interdigástrico.

Julgue os itens que se seguem, acerca da anatomia da laringe.

98 O ligamento vocal é uma área de resistência à disseminação

tumoral.

99 O pericôndrio interno da cartilagem tireoide é uma área de

resistência à disseminação tumoral.

100 O ligamento tiroepiglótico é muito resistente, impedindo os

tumores de alcançarem o espaço pré-pré-epiglótico.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Redija um texto dissertativo que apresente uma proposta de tratamento para um paciente com quadro de fístula quilosa no segundo dia

de pós-operatório de um esvaziamento cervical radical.

Ao elaborar seu texto, descreva e justifique, necessariamente, as seguintes opções de tratamento para o quadro descrito:

< tratamento conservador;

< tratamento adjuvante;

< tratamento cirúrgico.
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