DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA
[...]
O que as emoções têm a dizer
O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm
raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar
emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente
chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de
transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo
humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”
[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano.
Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as
coceiras tenham essa origem.”
(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto evidencia, sobre o assunto discutido,
a)
b)
c)
d)
e)

o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
o relato de pacientes com doenças de pele.
as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
No título do texto: A pele fala e na frase: O que as emoções têm a dizer, a utilização de verbos que
traduzem atividades humanas
a)
b)
c)
d)
e)

evidencia a importância das emoções para o ser humano.
credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
revela a natureza oculta das emoções.
realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

... o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções.
Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
A pele é apenas um deles, sem dúvida.
...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás.
... é importante analisar a origem do problema, ...
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é
a) ... em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ...
b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
c) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico...
d) ... ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional.
e) ... é importante analisar a origem do problema, ...
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Na frase: “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser
humano. ...”, a expressão marcada enuncia
a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
b) uma relação de causa e consequência relatada.
c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é
a) O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda.
b) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
d) ... Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico ...
e) ... pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?
Xô depressão
Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo
um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o
trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também
repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem
causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia,
especialmente nas crianças.
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é
a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no
cérebro e melhoram o humor das pessoas.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) Xô depressão.
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
No trecho: ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a
palavra que tem a mesma função morfossintática que se verifica em
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas ...
b) um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão,
segundo um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem
alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é
a) visto que.
b) conforme.
c) consoante.
d) de acordo com.
e) como revela.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]
b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL – CEO

5

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de
interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS.
a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988.
b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei
8.142/1990.
c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a
regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação
prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal
de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO,
a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
d) As atribuições do sistema.
e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao
longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em
questão.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO,
a) serviços de atenção primária.
b) serviços de urgência e emergência.
c) serviços de atenção psicossocial.
d) serviços de acesso aberto.
e) serviços ambulatoriais especializados.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve
considerar, EXCETO,
a) necessidades de saúde dos municípios.
b) disponibilidade de recursos financeiros.
c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
d) alcance de metas previamente estabelecidas.
e) mapa da saúde.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE:
a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais,
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis,
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde consiste em proporcionar às
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO,
a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
c) reforço da ação comunitária.
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
e) reorientação do sistema de saúde.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o
investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados
padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o
cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos
são do tipo:
a) descritivo.
b) coorte.
c) caso-controle.
d) transversal.
e) ensaio clínico.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e
interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo
como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em
saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO,
a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às
diretrizes operacionais para viabilização da referida política.
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Gestão participativa e cogestão.
c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
e) Clínica compartilhada e ampliada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Cirurgia é a parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou
instrumental no corpo do paciente. Resolução do CFO Artigo 41: Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFaciais é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante
das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e
anexos, e estruturas crânio-faciais associadas. Em relação à área de atuação do cirurgião
bucomaxilofacial, assinale a alternativa CORRETA.
a) Em caso de acidentes cirúrgicos, que acarretem perigo de vida ao paciente, o cirurgião-dentista não

b)

c)

d)

e)

poderá lançar mão de todos os meios possíveis para salvá-lo, sendo necessário contatar socorro
médico urgente.
Nos casos de enxertos autógenos, cuja região doadora se encontre fora da área buco-maxilo-facial,
os mesmos poderão ser retirados por dentistas especialistas em Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Faciais.
Nos procedimentos em pacientes politraumatizados, o cirurgião-dentista membro da equipe de
atendimento de urgência sempre faz o primeiro atendimento do paciente tratando as lesões faciais
com prioridade.
É da competência exclusiva do médico o tratamento de neoplasias malignas, neoplasias das
glândulas salivares menores (parótida, sublingual e submandibular), bem como o acesso pela via
cervical infra-hióidea.
Os cirurgiões-dentistas somente poderão realizar cirurgias sob anestesia geral, em ambiente
hospitalar, cujo diretor técnico seja médico, e que disponha das indispensáveis condições de
segurança comuns a ambientes cirúrgicos, considerando-se prática atentatória à ética a solicitação
e/ou a realização de anestesia geral em consultório de cirurgião-dentista, de médico ou em
ambulatório.

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
Os pacientes com problemas sistêmicos algumas vezes requerem modificações nos cuidados
transoperatórios quando uma cirurgia oral é planejada. Em relação aos problemas sistêmicos do
paciente candidato à cirurgia, assinale a alternativa CORRETA.
a) Os pacientes com insuficiência renal necessitam de diálise renal periódica. Esses pacientes precisam
de uma atenção especial durante o tratamento cirúrgico oral. O tratamento de diálise crônica
normalmente requer a presença de uma fístula arteriovenosa que permite o acesso vascular fácil e
administração de heparina. As cirurgias orais eletivas são mais bem realizadas no dia da diálise, pois
os fármacos utilizados serão mais bem eliminados trazendo menos complicações para esses
pacientes.
b) O diabetes melito é causado pela subprodução de insulina ou pela resistência dos receptores de
insulina em órgãos periféricos aos efeitos da insulina. As pessoas com diabetes bem controlada são
mais suscetíveis a infecções do que as pessoas que não têm diabetes. Isso é causado pela função
leucocitária alterada ou por outros fatores que afetam a capacidade do corpo de controlar uma
infecção.
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c) O paciente com lesões hepáticas graves resultantes de doenças infecciosas, abuso de álcool ou
congestão vascular ou biliar, necessita de cuidados especiais antes de a cirurgia oral ser realizada.
Pacientes com disfunção hepática grave podem necessitar de hospitalização para cirurgia dentária,
pois sua capacidade diminuída de metabolizar o nitrogênio do sangue deglutido pode causar
encefalopatia.
d) Os pacientes com distúrbios sanguíneos hereditários geralmente estão conscientes do seu problema,
permitindo ao clínico tomar as precauções necessárias antes de qualquer procedimento cirúrgico. A
cirurgia oral num paciente que faz uso de terapia anticoagulante só poderá ser realizada quando os
inibidores plaquetários tenham sido interrompidos por 5 dias e quando o INR (taxa normatizada
internacional) estiver menor que 1.
e) Embora não seja um estado de doença, a gravidez é uma situação que merece considerações
especiais quando uma cirurgia oral é necessária. Acredita-se que, para propósitos de cirurgia oral,
alguns fármacos apresentam pouca possibilidade de dano para o feto quando utilizados em
quantidades moderadas. É o caso da mepivacaína, penicilina e eritromicina.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
Biossegurança é um conjunto de ações que visam prevenção, minimização ou eliminação de riscos
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de
serviço, visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos
resultados. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
a) O calor úmido é mais eficiente do que o calor seco para esterilização, pois é eficaz em temperaturas
menores e requer menos tempo. A autoclave disponibiliza vapor sob pressão. Dentre as vantagens
da autoclave, estão: eficiência, rapidez e não cegar os instrumentais. As desvantagens são o custo
elevado e possibilidade de enferrujar instrumentos.
b) A clorexidina é um sal incolor, inodoro, fortemente básico que destrói a membrana citoplasmática
bacteriana. Tem efeito residual de 6 a 8h. Apresenta pouca toxicidade e irritabilidade e pode ser
usada, inclusive, em pacientes alérgicos ao iodo. Outra vantagem da clorexidina é que sua atividade
não é afetada por sangue ou matéria orgânica.
c) A sequência da degermação é: posicionar-se próximo à pia; remover anéis, pulseiras, relógios;
paramentação com gorro, óculos e máscara; escovar unhas (50X), dedos, palma da mão, dorso e
antebraço; enxaguar, fechar a torneira com o cotovelo; enxugar as mãos com compressa estéril.
d) O óxido de etileno é um gás altamente inflamável, explosivo e tóxico para todos microrganismos. A
50°C, o óxido de etileno é efetivo na eliminação de todos os organismos, incluindo esporos dentro de
3 horas. Por ser altamente tóxico, o equipamento exposto ao óxido de etileno deve ser aerado por 8
a 12 horas a uma temperatura de 50°C a 60°C ou em temperatura ambiente por 4 a 7 dias.
e) A desinfecção é o processo pelo qual se consegue destruir alguns microorganismos das superfícies
de objetos inanimados(piso, parede, móveis, sanitários) por métodos quimiomecânicos; enquanto a
descontaminação é a redução(sem eliminação completa) dos microrganismos de objetos
inanimados, com o uso de substâncias químicas.
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
Em relação às considerações anatômicas, julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA.
a) O controle da dor em odontologia requer conhecimento abrangente do quinto nervo craniano. Os
nervos trigêmeos direito e esquerdo são responsáveis entre outras funções pela maior parte da
inervação sensitiva dos dentes, ossos e tecidos moles da cavidade bucal. A divisão maxilar do
trigêmeo sai do crânio através do forame oval penetrando na porção superior da fossa
pterigopalatina.
b) O nervo alveolar superior posterior desce do tronco principal da divisão maxilar na fossa
pterigopalatina imediatamente antes da divisão maxilar entrar no canal infra-orbitário. É responsável
pela inervação das raízes dos segundos e terceiros molares, mais raiz mesiovestibular e
distovestibular do primeiro molar superior.
c) O nervo lingual segue para baixo medial ao músculo pterigoideo lateral e, à medida que desce, situase entre o ramo e o músculo pterigóideo medial no espaço pterigomandibular. É a via sensitiva para
os dois terços posteriores da língua e responsável pela sensibilidade geral e pela gustação nesta
região.
d) O nervo bucinador passa entre as duas cabeças do músculo pterigoideo lateral para alcançar a
superfície externa do músculo. Este nervo não inerva o músculo bucinador nem lábio inferior ou
ângulo da boca.
e) O nervo alveolar superior anterior desce no interior da parede anterior do seio maxilar, proporciona
inervação pulpar dos incisivos central e lateral, tecidos periodontais, osso da boca e das mucosas
desses dentes.
QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
As infecções odontogênicas fazem parte de um capítulo muito importante da cirurgia e terapêutica
medicamentosa em odontologia. Os casos mais graves podem evoluir para óbito. Em relação às
infecções maxilofaciais, assinale a alternativa CORRETA.
a) O potencial patogênico dos microrganismos é favorecido por dois atributos principais: virulência e
patogenicidade. A virulência são as características danosas do microrganismo ao hospedeiro e a
quantidade refere-se ao número destes, sendo que a elevação da quantidade não interfere na
virulência.
b) O sistema de defesa do hospedeiro é composto pelo fator local que é composto pelo revestimento
epitelial intacto que impede a penetração bacteriana em espaços profundos e pelo fator celular que é
composto por fagócitos e linfócitos.
c) A bacterioscopia é o exame em que os microrganismos são corados e classificados em grampositivos ou negativos apenas, favorecendo a escolha empírica do antibiótico.
d) Os resultados dos exames de cultura e antibiograma são mandatórios no tratamento de processos
de caráter agudo de rápida disseminação, pacientes imunocomprometidos, infecções recidivantes e
infecções que levam à produção de gás e tecido necrótico.
e) O material para cultura pode ser obtido pela realização de esfregaço com cotonete (swab) que é um
método confiável e barato. As outras formas de obtenção de material para cultura são a aspiração e
excisão tecidual.
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QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Ainda em relação às infecções maxilofaciais, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A pericoronarite aguda apresenta-se por dor localizada e sensibilidade gengival acometendo
principalmente os terceiros molares inferiores e eventualmente os terceiros molares superiores. A dor
ocasionalmente pode irradiar-se para a face, orelha e ângulo mandibular. Geralmente está presente
trismo nos casos mais graves.
b) O tratamento da pericoronarite baseia-se no grau de intensidade da infecção. A pericoronarite bem
delimitada, em que não haja formação de abscesso e o paciente não apresente febre ou trismo,
deverá ser tratada por anestesia local da região, curetagem da bolsa pericoronal e irrigação com
solução de soro fisiológico e digluconato de clorexidina a 0,12%.
c) A angina de Ludwing é uma celulite aguda de evolução rápida, em torno de 24 horas, que acomete
os espaços submandibulares, sublinguais e submentual. Os pacientes geralmente relatam sensação
de sufocamento, associado asialorreia intensa, disfagia, odinofagia e dispneia.
d) A osteomielite é uma inflamação aguda ou crônica do osso cortical e medular que pode ser
provocada por processos infecciosos de origem odontogênica. Tanto a maxila quanto a mandíbula
podem ser acometidas; entretanto, devido ao seu maior suprimento vascular, as lesões em
mandíbula são menos graves e mais bem delimitadas.
e) As principais complicações decorrentes das infecções são: infecções orbitais, fasciíte necrotizante,
abscesso cerebral, mediastinite, trombose do seio cavernoso e óbito.
QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
Coloque os itens abaixo na ordem de acontecimento do mecanismo de ação dos anestésicos locais e,
em seguida, marque a resposta CORRETA.
( ) Bloqueio do canal de sódio.
( ) Diminuição da condutância de sódio.
( ) Deslocamento dos íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio.
( ) Falta de desenvolvimento dos potenciais de ação propagados.
( ) Ligação da molécula de anestésico a este sítio receptor.
( ) Depressão da taxa de despolarização.
( ) Bloqueio de condução.
( ) Falha em obter o nível do potencial de limiar.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 6.
3, 4, 1, 7, 2, 5, 8, 6.
8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 7.
4, 3, 1, 7, 2, 5, 8, 6.
8, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 6.

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
A endocardite infecciosa é um processo infeccioso da superfície do endocárdio, envolvendo geralmente
as valvas cardíacas. A profilaxia da endocardite é recomendada quando:
a) Valvas cardíacas protéticas e defeito septo atrial secundum isolado.
b) Condutos pulmonares sistêmicos construídos cirurgicamente e doenças cardíacas congênitas
cianóticas complexas.
c) Cardiomiopatia hipertrófica e murmúrios cardíacos fisiológicos ou funcionais.
d) Disfunção valvar adquirida e doença de Kawasaki prévia sem disfunção valvar.
e) Endocardite bacteriana prévia e prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar.
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QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
A cabeça e face comumente são lesadas em acidentes domésticos, industriais, mordidas por cães e
humanos, lesões de guerra e lacerações com objetos cortantes, correspondendo a cerca de 70% de
todos os acidentes automobilísticos, domésticos e assaltos. Em relação a essas injúrias, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Nas feridas provocadas por laceração, há um desgaste provocado pelo atrito, raspagem ou fricção
em uma superfície.
b) Contusão é uma lesão produzida pelo impacto de um objeto rombo sem interromper a continuidade
da pele.
c) Ferida por avulsão resulta em grave ruptura de tecidos, muitas vezes resultando na suspensão da
pele ou ruptura completa.
d) As perfurações, geralmente causadas por pregos, agulhas ou outros pequenos objetos pontiagudos,
podem não parecer graves, mas podem danificar os órgãos subjacentes e resultar em hemorragia
interna.
e) Nas feridas por mordeduras de animais podem ocorrer infecções polimicrobianas e envolvem
microrganismos na cavidade bucal do agressor. Podem ser provocadas por cães (80% a 90% dos
casos), gatos (5% a 15%) e por seres humanos (<5%).

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
Nas exodontias dos elementos dentários 11, 15, 27, 33, 46 e na raiz residual do dente 22, os fórceps
usados, segundo as indicações:
a) 150, 150, 18L, 151, 16/17 e 65.
b) 150, 150, 18R, 151, 16/17 e 65.
c)1, 151, 18L, 151, 16/17 e 151.
d) 69, 150, 18R, 151, 16/17 e 151.
e) 69, 150, 18L, 151, 16/17 e 65.

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Paciente C. D. A., 45 anos, gênero masculino, 65 Kg, compareceu à Clínica Odontológica para se
submeter à exodontia do elemento dentário 11, devido à reabsorção externa. Obs.: Presença de intensa
área inflamatória na prega mucovestibular de tal elemento. Baseando-se no relato do caso, quais as
técnicas anestésicas devem ser, inicialmente, utilizadas para se realizar tal tratamento?
a)
b)
c)
d)
e)

Técnica supraperiosteal e Infiltração Palatina.
Técnica supraperiosteal e Bloqueio do Nervo Nasopalatino.
Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Anterior e Bloqueio do Nervo Nasopalatino.
Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Anterior e Infiltração Palatina.
Técnica Supraperiosteal e Bloqueio do Nervo Palatino Maior.
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QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Alguns fatores podem tornar a cirurgia dos terceiros molares impactados mais difícil ou menos difícil.
Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores que fazem a impacção cirúrgica mais difícil.
a)
b)
c)
d)
e)

Ramo classe 1 e folículo pequeno.
Posição mesioangular e ligamento periodontal estreito.
Raízes cônicas fusionadas e contato com o segundo molar.
Posição distoangular e osso denso.
Raízes finas, longas e impacção em tecido mole.

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
É uma síndrome hereditária extremamente rara, que consiste de alterações na metáfise dos ossos
longos e aumento do crescimento dos ossos da face e maxilares, especialmente visível nas áreas
paranasais. A cabeça desses pacientes apresenta-se maior que o normal. A ponte nasal é
extremamente larga e chata. Hipertelorismo ocular e a boca aberta dão ao indivíduo uma aparência
relativamente típica, a cegueira costuma resultar da atrofia do nervo óptico. Desenvolvimento motor
tardio generalizado tem sido uma característica usual em muitos pacientes, bem como retardamento
mental. Paralisia do nervo facial e surdez são achados comuns. A surdez parece ser em decorrência de
um supercrescimento do forâmen craniano e fixação dos ossículos do ouvido. Este relato é típico da
síndrome:
a)
b)
c)
d)
e)

Disostose Cleidocraniana.
Síndrome de Goltz.
Síndrome da Displasia Craniometafisária.
Síndrome de Papillon-Lefréve.
Síndrome da Disostose Craniofacial.

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
É uma lesão que acomete preferencialmente a parótida em indivíduos acima de 60 anos. A idade dos
pacientes e a semelhança das células tumorais com as células em processo de oncocitose, em outros
indivíduos de idade avançada, indica que o processo de envelhecimento desempenha um papel
importante no desenvolvimento da lesão. Contudo, raríssimos casos de transformação maligna foram
descritos na literatura. É um tumor bem encapsulado e dividido em lóbulos por feixes estreitos de tecido
conjuntivo. É relativamente raro e se a remoção cirúrgica não for total, podem sobrevir recidivas, no
entanto, costumam demorar anos para se desenvolverem. Esta descrição se refere à:
a) Cistoadenoma papilar linfomatoso.
b) Adenocarcinoma de células acinares.
c) Adenoma pleomórfico.
d) Carcinoma adenóide cístico.
e) Adenoma oxifílico.
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QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Em relação ao material necessário para administração dos anestésicos locais, julgue os itens abaixo
com (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) São exemplos de seringas não descartáveis: seringa de carregamento lateral metálica com
aspiração, seringa de carregamento lateral de plástico com aspiração, seringa de carregamento
lateral metálica com autoaspiração, seringa de pressão e injetor a jato.
( ) Quanto maior o número do calibre da agulha menor será o diâmetro da luz dessa agulha.
( ) Uma agulha com calibre 25 sofrerá menor deflexão ao penetrar nos tecidos humanos porque ela
terá menor diâmetro de luz.
( ) Uma agulha com diâmetro de luz maior proporcionará mais segurança ao dentista uma vez que ela
permite melhor aspiração positiva.
( ) O tubete pode apresentar-se com o êmbolo extruído, caso tenha sido submetido a elevadas
temperaturas e o líquido em seu interior tenha se expandido.
A sequência CORRETA é
a) V-F-F-V-F.
b) F-V-F-V-F.
c) V-V-F-V-F.
d) V-F-V-F-F.
e) V-V-F-V-V.

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
Muitos sistemas de classificação são usados na descrição do traumatismo dentoalveolar; todos
apresentam vantagens e desvantagens. Uma classificação relativamente simples, porém útil, foi
apresentada por Sanderset al. Esse método baseia-se inteiramente na descrição da lesão feita durante
o episódio traumático, descrevendo as estruturas dentárias envolvidas, o tipo de deslocamento e a
direção da fratura da coroa ou da raiz. Em relação aos traumatismos dentoalveolares, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Fissuras coronárias são limitadas ao esmalte e dentina. Exames periódicos de controle são valiosos
porque qualquer força ao dente pode resultar em lesão à polpa e aos tecidos periodontais.
b) Dentes extruídos podem ser manualmente reposicionados de volta em seus alvéolos, se a lesão for
muito recente. Após sua recolocação, é necessária esplintagem por 4 a 6 semanas assim como o
tratamento endodôntico.
c) O meio mais adequado para armazenagem de um dente avulsionado é a solução salina balanceada
de Hanks. Caso esta solução não esteja disponível, o leite pode ser utilizado porque ele possui pH e
osmolalidade compatíveis aos das células vitais.
d) Nos dentes cujos ápices radiculares estejam expostos dentro da fratura dentoalveolar, o tratamento
endodôntico deve ser realizado dentro de 3 a 4 semanas para prevenir a reabsorção radicular
inflamatória e infecção.
e) Um tratamento viável para intrusão é a erupção ortodôntica assistida. O dente deve ser extruído
vagarosamente, em um período de 4 a 6 semanas e esplintado por mais 30 dias.
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QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
A Escala de Coma de Glasgow é uma escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de
consciência de uma pessoa para avaliação inicial e contínua, após um traumatismo craniano. Paciente
após traumatismo craniano em que os olhos se abrem por estímulo doloroso, fala palavras
inapropriadas e tem padrão flexor à dor apresenta Glasgow:
a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 7.
e) 8.

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
Segundo a classificação de Knight e North para as fraturas do zigoma, fraturas do corpo com rotação
medial são do grupo:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

QUESTÃO 39’’_______________________________________________________________________
Diversas fraturas podem acometer o terço médio da face. Duas fraturas verticais uma na região dos prémolares e outra na região dos molares unida por um traço horizontal representa a fratura de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fratura de Le Fort II.
Fratura de Le Fort III.
Fratura de Walther.
Fratura de Huet.
Fratura de Bassereau.

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
As fissuras labiopalatinas são deformidades congênitas de caráter hereditário e de herança multifatorial.
No Brasil a incidência dessas deformidades é de 1:650. Em relação às fissuras labiopalatinas, a idade
ideal para enxerto ósseo alveolar é:
a)
b)
c)
d)
e)

De 0 a 3 anos.
De 3 a 6 anos.
De 6 a 10 anos.
Depois dos 15 anos.
Depois dos 18 anos.
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