
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ...............................                          
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
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03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– Em relação ao uso de antibióticos no tratamento ou na 

prevenção das infecções bacterianas bucais, assinale o 
que for correto. 

 
01) A dosagem ideal dos antibióticos é aquela suficien-

te para ajudar o sistema imune no combate aos 

patógenos da infecção, com mínimos efeitos adver-
sos na fisiologia do hospedeiro e na ecologia mi-

crobiana. 
 

02) Os antibióticos Amoxicilina, Ampicilina e Tetracicli-
na pertencem ao grupo das Penicilinas e represen-

tam o grupo de eleição para uso na Odontologia. 
 

04) O principal mecanismo de resistência dos micror-
ganismos frente ao uso das penicilinas é represen-

tado pela "Interferência na entrada e acúmulo de 
fármaco na bactéria (bombeamento ativo de anti-

biótico para o meio extracelular)". 
 

08) Entende-se por profilaxia antibiótica, o uso destes 
medicamentos em pacientes que não apresentam 

evidências de infecção, com o intuito de prevenir a 
colonização de bactérias e suas complicações no 

período pós-operatório. 
 
                

 
 

 

22– Em relação aos princípios gerais sobre Terapêutica Me-

dicamentosa em Odontologia, assinale o que for correto. 

 
01) A forma farmacêutica "Cápsulas" é representada 

pela compressão de pós de substâncias medica-

mentosa secas, com ou sem excipiente. 
 

02) A forma farmacêutica "Suspensão" representa uma 
forma líquida, viscosa, constituindo-se em uma 

dispersão grosseira, em que a fase externa (maior) 
é um líquido e a fase interna (menor) é um sólido  

insolúvel, que se constitui no princípio ativo do 
medicamento. 

 

04) A via de administração oral representa a via mais 

utilizada na Odontologia para administração de 
fármacos. 

 

08) O termo farmacológico "Meia-vida" representa o 

tempo gasto para que a concentração plasmática 
original de um fármaco no organismo se reduza à 

metade, após a sua administração. 
 
                

 
 

 

23– Em relação aos sinais radiográficos de fraturas das 

lesões traumáticas dos ossos faciais, assinale o que for 

correto. 
 

01) A presença de uma ou duas linhas radiolucentes 

geralmente bem definidas dentro dos limites ana-
tômicos de uma estrutura. 

 

02) Perda de continuidade de uma borda externa. 
 

04) Aumento de radiopacidade de uma estrutura (indi-

cativo de sobreposição de dois fragmentos). 
 

08) Presença de uma linha radiolucente que se esten-
dem além dos limites da mandíbula. 
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24– Em relação aos conceitos básicos sobre Tomografia 

Computadorizada (TC) e sua aplicabilidade em Cirurgia 
Bucomaxilofacial, assinale o que for correto. 

 
01) A Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico 

(TCFC) permite a avaliação de tecidos duros e mo-
les. 

 

02) As imagens de TCFC são mostradas como recons-

truções multiplanares das estruturas examinadas 
em três planos ortogonais, denominados de: Axial, 
Medial e Frontal. 

 

04) São algumas vantagens da TC em comparação com 
a radiografia e tomografia convencional: eliminação 
da sobreposição de imagens e resolução com alto 

contraste. 
 

08) Na suspeita de fraturas da cabeça da mandíbula, a 
TC representa a modalidade de escolha, uma vez 

que fraturas sem deslocamento podem ser de difícil 
diagnóstico por outras modalidades, como por 

exemplo, pela radiografia panorâmica. 
 

                
 

 

 

25– Sobre a cirurgia dos implantes dentais, assinale o que 

for correto. 

 
01) Para a fresagem do osso (perfuração) usualmente 

são utilizadas brocas helicoidais a uma velocidade 
de 400 a 1200 rotações por minuto. 

 

02) Na região posterior de mandíbula, um dos parâme-

tros que irá definir o comprimento do implante é a 
distância do canal mandibular à crista óssea alveo-
lar. 

 

04) Caso o cirurgião opte por instalar um implante com 
diâmetro de 3,75 mm, a última fresa a ser utilizada 
durante o preparo do leito cirúrgico deverá ter  

3,75 mm de diâmetro. 
 

08) Quando a estabilidade inicial do implante, aferida 
por torquímetro durante a sua instalação, for infe-

rior a 25 N.cm, poderá ser realizada carga imedia-
ta. 

 
                

 
 

 

26– Sobre a cirurgia de elevação de assoalho do seio maxi-

lar (técnica de Tatum) concomitante com a instalação 
de implantes dentais na região posterior de maxila, as-

sinale o que for correto. 

 

01) A presença de sinusite maxilar aguda contraindica 
este procedimento. 

 

02) A incidência de sinusite maxilar após este procedi-

mento atinge níveis próximos a 55%. 
 

04) Pequenas perfurações da mucosa do seio maxilar 
podem ser tratadas pelo selamento com uma 

membrana absorvível. 
 

08) Inicialmente, o cirurgião deve realizar o descola-
mento da mucosa sinusal para então realizar as 

perfurações para os implantes. 
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27– Em relação ao tratamento orto-cirúrgico das deformida-

des dentofaciais, assinale o que for correto. 
 

01) O melhor momento para a realização do procedi-
mento cirúrgico é durante a fase de crescimento do 

esqueleto craniofacial. 
 

02) Alterações congênitas podem levar ao desenvolvi-
mento de deformidades dentofaciais. 

 

04) Usualmente, o tratamento exige associação de or-

todontia e cirurgia ortognática. 
 

08) No pós-operatório, o bloqueio maxilomandibular  
rígido é obrigatório nos primeiros 20 dias. 

 
                
 

 

 

28– Um paciente adulto, portador de deformidade dentofaci-

al, apresentou durante o exame clínico um aumento 
vertical do terço inferior da face. Identifique quais de-

formidades podem gerar este tipo de achado e assinale 
o que for correto. 

 

01) Retrognatismo mandibular. 
 

02) Excesso vertical de mento. 
 

04) Mordida aberta anterior. 
 

08) Excesso vertical de maxila. 

 
                
 

 

 

29– Conforme as propriedades dos anestésicos locais, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A proporção relativa das formas iônicas (da disso-

ciação do sal) RN + H+ é independente da constan-
te de dissociação (pKa). 

 

02) Quanto menor for a constante de dissociação de 

um anestésico local (pKa), maior será a quantidade 
de moléculas RN livres e, portanto, mais rápido o 

início de ação de um anestésico. 
 

04) Quanto maior for a atividade vasodilatadora de um 
anestésico local, maior é sua potência e duração. 

 

08) Quanto maior for a propriedade de ligação  a   pro-

teínas de um anestésico local, maior é a sua eficá-
cia. 

 
                

 
 

 

30– Quanto ao uso de vasoconstrictores associados aos 

anestésicos locais, assinale o que for correto. 
 

01) Para um paciente adulto e saudável, a dose máxi-
ma de adrenalina é de 0,2 mg por sessão. 

 

02) Para um paciente adulto e saudável, a dose máxi-

ma de norepinefrina é de 1,5 mg por sessão. 
 

04) Para um paciente com doença cardiovascular, a 
dose máxima de adrenalina é de 0,04 mg por ses-

são. 
 

08) Para um paciente com doença cardiovascular signi-
ficante, a dose máxima de felipressina é de 12 UI 

por sessão. 
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31– Quanto ao tumor odontogênico ceratocístico ou cerato-

cisto odontogênico, assinale o que for correto. 
 

01) Múltiplos ceratocistos odontogênicos podem estar 
presentes e tais pacientes devem ser avaliados em 

busca de outras manifestações da síndrome do car-
cinoma nevoide basocelular. 

 

02) Os ceratocistos odontogênicos tendem a crescer 

em uma direção anteroposterior, dentro da cavida-
de medular do osso, sem causar expansão óssea 

óbvia. Essa característica pode ser útil para o diag-
nóstico diferencial clínico e radiográfico. 

 

04) Como características histológicas, o ceratocisto 

odontogênico exibe, tipicamente, uma cápsula del-
gada e friável o que resulta clinicamente em fácil e 
completa remoção da lesão com curetagem sim-

ples, resultando em risco mínimo de recidiva, ou 
seja, menor que 1%. 

 

08) Poucos exemplos de carcinomas que surgem a par-

tir de um ceratocisto odontogênico foram relata-
dos, mas a propensão para um ceratocisto sofrer 

alteração maligna não é maior, e possivelmente, é 
menor do que para outros tipos de cistos odonto-

gênicos. 
 

                
 
 

 

32– Quanto ao ameloblastoma, assinale o que for correto. 
 

01) O ameloblastoma convencional é uma neoplasia 
persistente, infiltrativa, que pode matar o paciente 

devido à sua progressiva disseminação de modo a 
envolver estruturas vitais. 

 

02) O tumor frequentemente é assintomático e lesões 

menores são detectadas somente durante o exame 
radiográfico. A apresentação clínica usual é de uma 

tumefação indolor ou expansão dos ossos gnáticos. 
Se não for tratada, a lesão pode crescer lentamen-

te até atingir proporções grandes ou grotescas. 
 

04) A característica radiográfica mais típica é aquela de 
uma lesão radiolúcida multilocular.  O  aspecto  ra-
diográfico da lesão é frequentemente descrito co-

mo em "bolhas de sabão", quando as loculações 
radiolúcidas são grandes, ou como "em favos de 

mel", quando as loculações são pequenas. 
 

08) O ameloblastoma sólido convencional ou multicísti-
co intraósseo é considerado um tumor cístico be-

nigno, entretanto, normalmente e frequentemente, 
mostra comportamento biológico semelhante a 

uma neoplasia maligna. 
 

                

 
 

 

33– Sobre a disseminação das infecções odontogênicas, 

assinale o que for correto. 
 

01) O sistema venoso da face é avalvular e a propulsão 

da corrente sanguínea é feita por um sistema es-
fincteral, representado pelos músculos faciais. 

 

02) As principais vias de anastomoses entre o seio ca-

vernoso e a boca são a via anterior, entre a veia 
facial e a oftálmica, e a posterior, entre o plexo 

pterigoide e a veia do forame oval. 
 

04) A veia do forame oval é a principal via de anasto-
mose dos canais venosos que conectam o plexo 

pterigoide ao seio cavernoso. 
 

08) A síndrome da parede externa do seio cavernoso se 
caracteriza por exoftalmia, oftalmoplegia e pares-

tesia do nervo maxilar. 
 

                
 
 

 

34– Assinale o que for correto sobre a disseminação das 

infecções odontogênicas. 
 

01) Infecções cervicofaciais podem causar mediastinite 
descendente necrosante, que é caracterizada pela 

rápida destruição dos tecidos e alto índice de letali-
dade. 

 

02) São características radiográficas da mediastinite a 

presença de gás nos tecidos cervicais e torácicos, 
perda da lordose normal da coluna vertebral e 
alargamento do mediastino. 

 

04) A mediastinite supurativa aguda é uma doença in-
fecciosa grave causada principalmente por infec-
ções odontogênicas. 

 

08) Os molares superiores são os principais causadores 

da mediastinite odontogênica devido à relação dos 
seus ápices radiculares com a inserção do músculo 

bucinador. 
 

                
 

 

 

35– Sobre a vascularização arterial da maxila, assinale o 

que for correto. 

 
01) A irrigação da parede anterior da maxila é realiza-

da principalmente pelas artérias infraorbital e alve-
olar posterossuperior, conectadas por anastomo-

ses. 
 

02) A localização dessas artérias pode limitar o tama-
nho da janela óssea realizada durante a cirurgia de 

elevação do seio maxilar. 
 

04) A parte superior da osteotomia dessa janela óssea 
pode danificar a anastomose arterial e causar he-

morragia. 
 

08) As artérias da parede anterior da maxila fornecem 
vascularização para o processo alveolar, necessária 

para uma boa cicatrização e a integração do osso 
enxertado. 

 

                
 

 

 

36– Sobre as alterações anatômicas dos maxilares desden-

tados, assinale o que for correto. 

 
01) A densidade óssea da lâmina cortical é reduzida e 

as trabéculas do osso esponjoso tornam-se mais 
delgadas devido a um desequilíbrio do processo de 

remodelação óssea. 
 

02) De um modo geral, o rebordo residual da maxila 
apresenta uma reabsorção mais acentuada que o 

da mandíbula, dificultando a reabilitação protética 
total superior. 

 

04) A reabsorção extensa do processo alveolar provoca 

uma discordância entre os rebordos alveolares re-
siduais; enquanto o inferior se reduz, o superior se 

alarga. 
 

08) A reabsorção óssea, ou remodelação passiva, pre-
domina sobre a aposição óssea, ou remodelação 

ativa, por falta do estímulo da oclusão dental com 
as forças dela liberadas. 
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37– As maiores ocorrências de fraturas de face nos prontos 

atendimentos hospitalares são de acidentes automobi-
lísticos. O médico plantonista, ao se deparar com este 

tipo de trauma, solicitará avaliação da Cirurgia e Trau-
matologista Bucomaxilofacial. Sobre os princípios de 

traumatologia bucomaxilofacial, assinale o que for cor-
reto. 

 

01) Quando o paciente acidentado apresenta uma es-
cala de Glasgow 11, é considerado comprometi-

mento neurológico moderado. 
 

02) Nas ocorrências de fratura de mandíbula, a tra-
queostomia é um procedimento necessário para li-

beração das vias aéreas. 
 

04) Nos atendimentos de urgência, a abordagem cirúr-
gica dos ferimentos de tecido mole da face, cavida-

de bucal e o controle da hemorragia são os primei-
ros procedimentos cirúrgicos realizados no pronto 

atendimento. 
 

08) Nos  atendimentos  imediatos  de  trauma  dento-
alveolar, quando o dente avulsionado estiver com o 

paciente por alguns minutos, o dente não poderá 
ser reimplantado, evitando uma possível infecção 

por streptococcus sp. 
 
                

 
 

 

38– No pronto atendimento de um politraumatizado, o exa-

me clínico e os exames por imagens são fundamentais 

no diagnóstico das fraturas faciais. Sobre os tipos de 
fraturas e as várias classificações existentes de fraturas 
da mandíbula e da maxila, assinale o que for correto. 

 
01) Na fratura de maxila do tipo Le Fort II, pesquisada 

por René Le Fort (1869–1951), ocorre a disjunção 
craniofacial. 

 

02) As fraturas de face em adultos causadas por arma 

de fogo vêm aumentando nas principais capitais do 
Brasil, provocando fraturas do tipo cominutiva. 

 

04) As fraturas denominadas compostas são conheci-

das como fraturas que não expõem o segmento 
fraturado na cavidade bucal. 

 

08) As fraturas mandibulares são classificadas de acor-

do com a região anatômica que acomete a mandí-
bula, podendo ser uni ou bilateral. 
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39– Segundo a classificação de Winter e Pell & Gregory para 

terceiros molares inferiores, assinale o que for correto. 
 

01) A classificação de Pell e Gregory é melhor aplicada 
em radiografias panorâmicas. 

 

02) O dente na posição disto angular é considerado o 

dente retido ou impactado mais difícil de ser remo-
vido. 

 

04) Na classe II, o dente retido encontra-se parcial-

mente dentro do ramo da mandíbula. 
 

08) Na posição A, o terceiro molar inferior encontra-se 
ao nível do plano oclusal. 

 
                
 

 

 

40– Os terceiros molares são os dentes que mais se encon-

tram retidos ou impactados. Sobre a cirurgia de remo-
ção dos terceiros molares retidos, assinale o que for 

correto. 
 

01) Nos casos de pericoronarite aguda, a remoção do 

dente retido terá que ser realizada após o trata-
mento da pericoronarite. 

 

02) De acordo com a morfologia dental e a formação 

do órgão dentário, o melhor momento para a re-
moção do dente retido é quando 1/3 ou 2/3 das  

raízes já estão formadas. 
 

04) A parestesia do nervo alveolar inferior não é consi-
derada uma complicação pós-cirúrgica na remoção 

dos terceiros molares inferiores retidos devido à 
sua baixa incidência. 

 

08) A ostectomia para exposição da coroa dos terceiros 

molares superiores retidos pode ser feita com cin-
zel. 
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