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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, fumante, com lesão única de aproximadamente 0,7 cm, recebeu o 

seguinte laudo histopatológico: “Fragmento de mucosa escamosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado, 
hiperqueratinizado, exibindo acantose e displasia epitelial moderada”. Nesse caso, a conduta mais indicada é: 

 

a) prescrição de antibioticoterapia. 
b) aplicação de laserterapia de baixa potência. 
►c) remoção total da lesão. 
d) confecção de placa miorrelaxante. 
e) corticoterapia tópica. 

 
12 - A queilite actínica é uma lesão com potencial de transformação maligna. Assinale a alternativa que descreve o seu 

local de acometimento e o fator etiológico. 
 

a) Mucosa jugal – trauma. 
►b) Lábio – radiação ultravioleta. 
c) Borda de língua – EBV. 
d) Palato duro – fungos. 
e) Orofaringe – HPV. 

 
13 - Sobre a sífilis, é correto afirmar: 
 

►a) As fases primária e secundária da sífilis são altamente contaminantes. 
b) As lesões orais sifilíticas ocorrem apenas na sífilis primária. 
c) A linfoadenopatia está presente apenas na sífilis secundária. 
d) As lesões de placas mucosas são características da sífilis terciária. 
e) Durante a fase latente da sífilis, apenas as erupções cutâneas maculopapulares estão presentes. 

 
14 - A radioterapia é uma modalidade de tratamento frequentemente utilizada no câncer de cabeça e pescoço. É uma 

complicação oral da radioterapia: 
 

a) hiperssalivação. 
b) hiperplasia gengival. 
c) agenesia dental. 
d) língua fissurada. 
►e) xerostomia. 

 
15 - Os bifosfonados são medicamentos que agem sobre: 
 

a) os odontoblastos. 
b) os odontoclastos. 
►c) os osteoclastos. 
d) os linfócitos. 
e) as células endoteliais. 

 
16 - A mucosite é uma complicação dos tratamentos de: 
 

►a) radioterapia e quimioterapia. 
b) radioterapia e ozonioterapia. 
c) oxigenação hiperbárica e quimioterapia. 
d) quimioterapia e antibioticoterapia. 
e) radioterapia e laserterapia de baixa potência. 

 
17 - O preparo bucal do paciente oncológico tem como principal objetivo: 
 

a) reabilitação protética. 
b) alinhamento dentário. 
►c) eliminação de focos de infecção. 
d) melhora na estética dental. 
e) troca de restaurações antigas. 

 
  



6/10 

 

18 - O fator etiológico da leucoplasia pilosa oral é: 
 

a) tabagismo. 
b) trauma mecânico. 
c) idiopatia. 
►d) infecção por EBV. 
e) infecção por HIV. 
 

19 - Sobre o líquen plano, é correto afirmar: 
 

►a) O diagnóstico do líquen plano reticular pode ser feito clinicamente. 
b) Apresenta-se unilateralmente na maioria dos casos. 
c) O líquen plano erosivo apresenta apenas estrias esbranquiçadas. 
d) Não é considerado como uma lesão com potencial de transformação maligna. 
e) Não é necessário realizar acompanhamento das lesões. 

 
20 - Qual medicação está associada à hiperplasia gengival medicamentosa? 
 

a) Bisfosfonados. 
b) Corticoides. 
c) Ciclofosfamidas. 
d) Medicações antiangiogênicas. 
►e) Ciclosporina. 

 
21 - É considerada uma variação da normalidade: 
 

a) leucoplasia. 
►b) leucoedema. 
c) leucocitose. 
d) leucoespongiose. 
e) leucoplasmose. 

 
22 - Uma das complicações do tratamento radioterápico na região de cabeça e pescoço é: 
 

a) pancitopenia. 
b) hiperplasia fibrosa inflamatória. 
c) eritema multiforme. 
►d) trismo. 
e) afta. 

 
23 - O exame hematológico essencial para o diagnóstico de anemia é: 
 

►a) eritrograma. 
b) leucograma. 
c) plaquetograma. 
d) coagulograma. 
e) angiograma. 

 
24 - É um fator de risco de hemorragia deficiência da vitamina: 
 

a) A. 
b) C. 
c) D. 
d) E. 
►e) K. 

 
25 - Lesão associada a anemias: 
 

a) hiperqueratose reacional. 
b) glossite romboidal mediana. 
►c) ulceração aftosa recorrente. 
d) estomatite moriforme. 
e) queilite actínica. 

 
26 - Com relação a alterações no dorso da língua, é correto afirmar que são um achado comum nos casos de: 
 

a) leucemias. 
►b) anemias. 
c) linfomas. 
d) mielomas. 
e) angiomas. 
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27 - Com relação ao câncer bucal, é correto afirmar: 
 

a) O câncer de lábio tem como fatores etiológicos o tabagismo e o etilismo. 
►b) O desenvolvimento do câncer bucal está relacionado a fatores genéticos. 
c) Vírus como HSV e VEB estão associados ao aparecimento do câncer de boca. 
d) Biópsias excisionais são necessárias para estabelecer o diagnóstico definitivo. 
e) O carcinoma basocelular é tipo de câncer intrabucal mais frequente. 

 
28 - Com relação aos exames complementares, é correto afirmar: 
 

a) Na biópsia incisional, coletar tecido sadio junto ao alterado é necessário para confirmar o diagnóstico. 
b) Ultrassonografias são exames importantes para o diagnóstico de crescimentos em tecidos duros. 
c) Exames hematológicos específicos são necessários para confirmar o diagnóstico das lesões neoplásicas. 
d) A citologia é um teste bem específico e sensível para o diagnóstico de lesões com potencial de malignidade. 
►e) Testes de vitalidade pulpar são fundamentais para estabelecer o diagnóstico correto de lesões radiolúcidas. 

 
29 - São efeitos bucais das leucemias, EXCETO: 
 

►a) baixo risco de infecções. 
b) formação de depósitos leucêmicos. 
c) múltiplas ulcerações na mucosa. 
d) alto risco de sangramento gengival. 
e) edema palatal ou gengival. 

 
30 - No tratamento quimioterápico, há um alto risco de sangramento durante os procedimentos odontológicos invasivos. 

Antes de realizar esses procedimentos, os elementos do sangue que devem ser avaliados com cuidado pelo 
dentista são: 

 

a) monócitos. 
b) neutrófilos. 
c) linfócitos. 
►d) plaquetas. 
e) eritrócitos. 

 
31 - A gengivite descamativa é uma condição presente nas doenças intraorais: 
 

a) neoplásicas benignas. 
b) proliferativas não neoplásicas. 
►c) autoimunes. 
d) neoplásicas malignas de tecido conjuntivo. 
e) em forma de placa. 

 
32 - O defeito ósseo de Stafne pode ser confundido clinicamente com: 
 

a) odontoma. 
b) lesões radiopacas. 
c) lesões de aspecto radiográfico misto. 
d) lesões de aspecto radiográfico multiloculado. 
►e) lesões radiolúcidas do corpo mandibular. 

 
33 - A histoplasmose é uma lesão de etiologia: 
 

a) viral. 
►b) fúngica. 
c) bacteriana. 
d) autoimune. 
e) neoplásica. 

 
34 - Os dois locais mais comumente afetados pelas mucoceles são: 
 

a) lábio e palato duro. 
b) lábio e mucosa jugal. 
►c) lábio e ventre lingual. 
d) ventre lingual e palato mole. 
e) palato mole e mucosa jugal. 

 
35 - A hemofilia é uma deficiência de: 
 

a) eritrócitos. 
b) plaquetas. 
c) megacariócitos. 
►d) fatores de coagulação. 
e) leucócitos. 
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36 - A hiperplasia fibrosa inflamatória é um processo de causa: 
 

a) neoplásica. 
►b) reacional. 
c) autoimune. 
d) infecciosa. 
e) endócrina. 

 
37 - O tratamento do cisto periodontal lateral se dá com: 
 

►a) enucleação. 
b) marsupialização. 
c) micromarsupialização. 
d) endodontia. 
e) raspagem e alisamento radicular dentário. 

 
38 - No penfigoide cicatricial, as principais manifestações da condição são: 
 

a) bolhas cutâneas. 
b) placas eritematosas na pele. 
c) leucoplasias gengivais. 
►d) gengivite descamativa. 
e) pápulas. 

 
39 - Um paciente cuja apresentação inicial sem tratamento é fadiga crônica, aumento de volume gengival generalizado e 

equimoses na pele, pode ser portador de: 
 

a) anemia aplástica severa. 
b) sífilis congênita. 
c) carcinoma espinocelular. 
d) hiperplasia gengival induzida por fármacos. 
►e) leucemia. 

 
40 - A doença do enxerto contra o hospedeiro é uma manifestação de: 
 

a) transplante de medula óssea autólogo. 
b) transplante de medula óssea singênico. 
c) enxertos gengivais livres. 
►d) transplante de medula óssea alogênico. 
e) enxertos gengivais subepiteliais. 

 
41 - O vírus responsável pela doença conhecida como zoster é o mesmo: 
 

a) do sarampo. 
►b) da varicela. 
c) do herpes labial recorrente. 
d) do HPV. 
e) da citomegalovirose. 

 
42 - A parotidite epidêmica também é conhecida como: 
 

a) sialolitíase. 
b) adenoma pleomórfico. 
►c) caxumba. 
d) rânula. 
e) sialoadenose. 

 
43 - Paciente com 45 anos de idade, após transplante de medula óssea, começou a se queixar de dor na boca, dificuldade 

para mastigação e sensação de que a gengiva estava saindo dos dentes. Ao exame clínico, foi observada necrose 
gengival entre alguns dentes, que na região dos molares superiores se estendia até o palato. Também foi detectada a 
presença de odor fétido e hemorragia espontânea em algumas papilas. Levando em consideração os dados 
apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Paciente imunossuprimido precisa ser investigado quanto a alterações na doença-base que possam ter manifestações 
orais. 

b) Nenhum tratamento pode ser feito até a confirmação da microbiota associada. 
c) O tratamento convencional é o uso restrito de antibióticos orais, sem terapia local. 
d) A condição nutritiva do paciente é o fator principal de tratamento. 
►e) Paciente em condição de imunossupressão e estresse pós-transplante provavelmente se encontra com um quadro de 

estomatite necrosante. 
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*44 - As lesões bucais são consideradas as primeiras lesões a surgirem e as últimas a desaparecem. Quando não tratadas, 
essas lesões podem levar à morte. Embora raras, são consideradas as mais comuns do grupo. Com relação ao assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pênfigo vulgar se caracteriza por múltiplas erosões que podem afetar gengiva e mucosa jugal, além de soalho 
bucal e ventre de língua. 

(   ) Embora ocorra formação de bolhas e vesículas antes das erosões, essas são raramente identificadas por se 
romperem muito rapidamente. 

(   ) O envolvimento ocular deve ser investigado. 
(   ) O tratamento consiste basicamente em corticosteroides sistêmicos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – V. 
e) F – F – V – V. 

 
45 - Em relação a lesões gengivais de doenças como líquen plano, pênfigo vulgar e penfigoide das membranas mucosas, 

assinale a alternativa correta. 
 

►a) O tratamento de lesões gengivais pode ser realizado com moldeiras individuais e géis com corticosteroides. 
b) Agentes tópicos são contraindicados para o tratamento. 
c) Agentes sistêmicos são contraindicados no tratamento. 
d) Correções cirúrgicas devem ser realizadas o mais precocemente possível, para evitar o aumento das lesões. 
e) O uso de antibióticos sistêmicos tem se mostrado como tratamento de escolha. 

 
46 - O desenvolvimento de hiperplasia gengival está associado ao uso de medicamentos sistêmicos. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Aumento gengival e crescimento gengival associado a medicamento também são expressões adequadas para 
essa condição clínica. 

2. Na lista de medicamentos associados à hiperplasia gengival, pode-se incluir ciclosporinas, fenitoína, eritromicina 
e anticoncepcionais orais. 

3. O medicamento que produz alterações mais significantes são os contraceptivos orais. 
4. A higiene oral rigorosa pode frequentemente limitar a gravidade a níveis clinicamente insignificantes. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
*47 - As periodontites, na maioria dos casos, acometem adultos e levam à perda dentária. Porém, alguns distúrbios 

sistêmicos também são associados à perda prematura de inserção periodontal, que muitas vezes resulta na perda 
dentária. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Exemplos de distúrbios sistêmicos associados à perda precoce de inserção são: hemocromatose, disceratose 
congênita, leucemia e agranulocitose. 

(   ) Na síndrome de Papillon-Lefèvre, além da periodontite, que pode ser vista na dentição decídua, também é 
observado gengivite hiperplásica e hemorrágica. 

(   ) O tratamento do distúrbio sistêmico normalmente reverte a alteração periodontal. 
(   ) O tratamento mecânico associado ao uso de antibióticos sistêmicos tem sido proposto para a maioria dos casos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – F. 
b) V – V – V – V. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – F – F. 
e) V – V – F – V. 

 
48 - A gengivite granulomatosa também é denominada gengivite por corpo estranho. A respeito do assunto, assinale a 

alternativa correta. 
 

►a) Essa condição é de difícil diagnóstico, pois deve-se diferenciar a presença de corpos estranhos de infecções fúngicas 
profundas e mesmo de bactérias ácido-resistentes. 

b) O diagnóstico diferencial também dever ser feito em relação ao líquen plano e periodontite. 
c) Por não causar dor ou alterações locais, o diagnóstico é feito em estágios avançados da lesão. 
d) O tratamento é realizado com o controle mecânico do biofilme na região da gengivite. 
e) Alterações histopatológicas estão associadas à presença de micro-organismos. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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49 - Deficiências vitamínicas causam importantes alterações sistêmicas. A deficiência de vitamina C é conhecida como 
escorbuto e afeta principalmente pessoas com dietas sem frutas frescas e vegetais. Levando em consideração os 
dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Sinais clínicos da deficiência de vitamina C são normalmente relacionados à ausência de síntese de colágeno. 
►b) O atraso na cicatrização de feridas é frequentemente observado como sinal clínico. 
c) Manifestações orais da deficiência de vitamina C incluem abcessos gengivais. 
d) Embora cause muito desconforto, é uma condição que não tem potencial para levar à morte. 
e) Alterações histopatológicas estão associadas à presença de micro-organismos. 

 
50 - Pacientes hospitalizados passam por um período de estresse associado à dificuldade de higiene dental, condições 

estas que favorecem o desenvolvimento de gengivites. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O estresse é considerado um fator sistêmico com capacidade de aumentar a frequência de gengivite. 
2. O tratamento da gengivite consiste na eliminação (sempre que possível) dos fatores causais que influenciam o 

aumento da suscetibilidade à doença e o controle do biofilme supragengival, realizado com higiene dental. 
3. Pacientes hospitalizados com dificuldade de higiene dental são orientados a fazer controle químico do biofilme 

dental por meio de uso de enxaguatórios bucais. 
4. Distúrbios sistêmicos podem favorecer a perda de inserção óssea dentária, mas não a gengivite. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


