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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 - Constitui uma das camadas do escalpo: 
 

►a) gálea aponeurótica. 
b) gordura. 
c) conjuntiva bulbar. 
d) glândula de Meibômio. 
e) glândula de Zeiss. 

 
12 - Além das maxilas, zigomáticos, lacrimais e dos palatinos, são ossos do terço médio da face: 
 

a) nasais, esfenoide e vômer. 
b) etmoide, conchas nasais inferiores e vômer. 
►c) nasais, conchas nasais inferiores e vômer. 
d) etmoide, esfenoide e vômer. 
e) etmoide, conchas nasais inferiores e frontal. 

 
13 - Em uma fratura do zigoma, a abordagem que permite adentrar ao seio maxilar bem como elevar o assoalho, a margem 

inferior da órbita e a eminência do zigoma, além de possibilitar a estabilização dessa eminência, é: 
 

a) a de Gillies. 
►b) a transoral. 
c) a transconjuntival. 
d) pela sobrancelha lateral. 
e) para a margem inferior. 

 
14 - Um professor de anatomia desenha um osso no quadro-negro e escreve em cada região correspondente os seguintes 

elementos anatômicos: processo esfenoidal, incisura esfenopalatina, processo orbital, lâmina perpendicular, lâmina 
horizontal e crista nasal. Qual é esse osso? 

 

a) Lacrimal. 
b) Zigomático. 
c) Etmoide. 
d) Esfenoide. 
►e) Palatino. 

 
15 - Em se tratando de traumas que incidam sobre a mandíbula, sabe-se que existem áreas de maior resistência e outras 

que exibem fraqueza. A área de maior resistência é: 
 

a) a lateral à protuberância mentoniana. 
b) o forame mentoniano. 
c) o ângulo mandibular. 
►d) o corpo mandibular. 
e) o colo de côndilo. 

 
16 - É um ramo da artéria carótida interna: 
 

►a) artéria oftálmica. 
b) artéria tireóidea superior. 
c) artéria occipital. 
d) artéria auricular posterior. 
e) artéria faríngea ascendente. 

 
17 - Você recebe um paciente no plantão vítima de queda da própria altura. Após realizar exames clínicos e radiográficos, 

você diagnostica impedimento em estabelecer a oclusão e deslocamento severo para medial do processo condilar. 
Durante o procedimento cirúrgico, você não deve lesar um elemento anatômico que transita, em mais de 50% dos 
indivíduos, por fora do músculo pterigóideo lateral, entre a mandíbula e o ligamento esfenomandibular. Qual é esse 
elemento anatômico? 

 

a) Músculo pterigóideo medial. 
b) Nervo lingual. 
►c) Artéria maxilar. 
d) Artéria palatina descendente. 
e) Artéria faríngea ascendente.  
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18 - Em relação à classificação do estado físico dos pacientes preconizada pela American Society of Anesthesiologists 
(ASA), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pacientes classificados como ASA V são aqueles com morte cerebral declarada que estão passando por remoção 
de órgãos para doação. 

(   ) Pacientes classificados como ASA III são aqueles com doença sistêmica grave que não é incapacitante. 
(   ) Pacientes classificados como ASA II são aqueles com doença sistêmica leve ou com um significante risco de 

saúde. 
(   ) Pacientes classificados como ASA VI são aqueles moribundos que provavelmente não sobreviverão sem a 

operação. 
 

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

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

 

 
19 - Você recebe em seu consultório uma paciente grávida de seis meses que necessita fazer um procedimento de urgência, 

que não pode esperar pelo nascimento da criança. Sabendo que existem medicamentos odontológicos que devem ser 
evitados em pacientes grávidas e outros que oferecem pouco risco ao feto, e tendo em vista que devem ser realizados 
esforços para diminuir a exposição fetal aos fatores teratogênicos, o medicamento que, se usado moderadamente, tem 
pouca probabilidade de causar dano ao feto é: 

 

a) carbamazepina. 
b) clordiazepóxido. 
c) cloridrato de prometazina. 
d) cloridrato de pentazocina. 
►e) cefalosporina. 

 
 
20 - Os vasoconstritores comumente são utilizados em conjunto com anestésicos locais e são quimicamente idênticos ou 

semelhantes aos mediadores do sistema nervoso simpático. Assim, as ações dos vasoconstritores assemelham-se 
tanto à resposta dos nervos adrenérgicos à estimulação, que eles são classificados como drogas simpaticomiméticas 
ou adrenérgicas. Essas drogas possuem muitas ações clínicas além da vasoconstrição e podem ser classificadas de 
acordo com a estrutura química e mecanismo de ação. Sendo assim, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A classificação das drogas simpaticomiméticas por estrutura química é relacionada à presença ou ausência de 
um núcleo catecol, o ortodihidroxibenzeno. 

2. O mecanismo de ação da adrenalina atua diretamente nos receptores alfa e beta adrenérgicos, sendo os efeitos 
beta predominantes. 

3. Os mecanismos de ação da noradrenalina são quase exclusivamente sobre os receptores alfa (90%), sendo que 
ela estimula também as ações beta no coração (10%). 

4. A fenilefrina possui apenas 25% da potência da adrenalina. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

21 - O EMLA – mistura eutética de anestésicos locais – é composto por: 
 

a) diclonina e prilocaína. 
►b) lidocaína e prilocaína. 
c) benzocaína e lidocaína. 
d) benzocaína e prilocaína. 
e) diclonina e lidocaína. 

 
 

22 - Na composição da solução de anestésico local armazenada em tubetes para utilização em seringas não descartáveis, 
comumente encontramos cloreto de sódio e o bissulfito de sódio, que atuam, respectivamente: 

 

a) como agente bacteriostático e na isotonicidade da solução. 
b) para dar volume e na isotonicidade da solução. 
►c) na isotonicidade da solução e como antioxidante. 
d) para diminuir a absorção do anestésico local e como antioxidante. 
e) para aumentar a duração da anestesia e como bacteriostático. 
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23 - A taxa de significância nas interações entre drogas odontológicas define como classificação 1 as reações maiores que 
são estabelecidas, prováveis ou suspeitas de ocorrerem. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta 
classificação 1 para a taxa de significância nas interações entre drogas odontológicas. 

 

a) Vasoconstritor com bloqueador neuronal adrenérgico. 
b) Vasoconstritor com inibidor da monoamina oxidase (IMAO). 
c) Vasoconstritor com antipsicótico ou outro bloqueador alfa adrenorreceptor. 
►d) Vasoconstritores e antidepressivos tricíclicos. 
e) Sulfonamidas e ésteres. 

 
24 - Um paciente, durante um procedimento cirúrgico em ambiente de consultório, apresenta reações de hipersensibilidade 

(alergia). Ele pode apresentar vários sinais e sintomas durante esse processo. Quais são os sinais cutâneos 
retardados? 

 

►a) Eritema, urticária, prurido e angioedema. 
b) Eritema, urticária e rubor de face. 
c) Cianose de mucosas e unhas. 
d) Rubor da face. 
e) Transpiração.  

 
25 - Retalhos cirúrgicos são feitos para se conseguir acesso cirúrgico a uma área ou para mover o tecido de um local para 

outro. Vários princípios básicos de projeto de retalhos devem ser seguidos para prevenção das complicações da 
cirurgia de retalho. Assinale a alternativa que NÃO está relacionada à prevenção de necrose do retalho. 

 

a) A ponta do retalho não deve ser maior que a base. 
b) O comprimento do retalho deve ter não mais que duas vezes a largura da base. 
c) Quando possível, um fornecimento de sangue deve ser incluído na base do retalho axial. 
d) A base do retalho não deve ser excessivamente torcida, esticada ou apertada. 
►e) As bordas do retalho devem estar sobre o osso saudável. 

 
26 - A flora normal da pele da região maxilofacial tem, surpreendentemente, poucos organismos residentes, sendo que 

dois deles são predominantes. Uma das espécies de microrganismos predominantes da pele nessa região é: 
 

a) Streptococcus spp. 
b) Actinomyces spp. 
►c) Corynebacterium diphteriae. 
d) Candida spp. 
e) Bacteroides fragilis. 

 
27 - As incidências radiográficas de Towne, Caldwell e laterais oblíquas de mandíbula podem ser utilizadas, 

respectivamente, para avaliação de: 
 

►a) fraturas subcondilares, seios paranasais e ângulo da mandíbula. 
b) terço médio da face, ângulo de mandíbula e sínfise mandibular. 
c) fraturas subcondilares, espaço retofaríngeo e sínfise mandibular. 
d) terço médio da face, espaço retrofaríngeo e ângulo da mandíbula. 
e) órbitas, estruturas faciais anteriores e ângulo da mandíbula. 

 
28 - Ao avaliar um exame radiográfico feito em tomada submentovértice e ao associar os achados radiográficos ao quadro 

clínico do paciente, você se depara com a chamada deformidade em W da face. O que ocorre nesse tipo de 
deformidade? 

 

a) Deslocamento para medial do osso zigomático. 
►b) Depressão do processo temporal do osso zigomático e do processo zigomático do osso temporal. 
c) Diástase da sutura zigomaticotemporal. 
d) Degrau infraorbitário e herniamento do conteúdo da órbita para o interior do seio maxilar. 
e) Ruptura do contraforte zigomático. 

 
 
29 - Quando nos reportamos aos princípios da cicatrização das feridas, deparamo-nos com algumas fases. A fase que se 

caracteriza por realizar rapidamente a migração de células epiteliais da camada basal, com consequente fechamento 
da ferida às custas dos fibroblastos que começam a síntese do colágeno, e que leva, através da sua agregação, à 
formação de microfibrilas, as quais, ao se organizarem em feixes e fibras, determinam a formação de colágeno, 
inicialmente do tipo III e depois do tipo I, denomina-se: 

 

a) inflamatória. 
b) de segunda intenção. 
c) de remodelação. 
d) de angiogênese. 
►e) proliferativa. 
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30 - Após examinar um paciente que sofreu uma agressão física do tipo soco na face, você suspeita de uma fratura da 
região da crista lacrimal. Qual exame radiográfico convencional melhor se presta para esse tipo de avaliação? 

 

a) Perfil de face. 
b) Sculler. 
c) Hirtz. 
►d) Waters. 
e) Perfil de OPN. 

 

31 - Em se tratando da evolução clínica das infecções odontogênicas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) No estágio I, que corresponde a abcesso periapical, o paciente apresenta resposta negativa aos testes de 
vitalidade, dor intensa bem localizada, aumento da mobilidade do dente e estado radiográfico negativo ou com 
aumento do espaço periodontal. 

(   ) No estágio VI, que corresponde a infecção difusa, o paciente apresenta dor e tumefação intensa, aumento de 
temperatura e afecção geral (desidratação e astenia). 

(   ) No Estágio III, que corresponde a infiltração subperióstea, o paciente apresenta dor aguda e área radiolúcida bem 
definida. 

(   ) No estágio IV, que corresponde ao abcesso e fistulização, o paciente apresenta dor intensa, tumefação mole, 
radiolucidez bem definida e presença de fístula com secreção purulenta. 

 

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

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

 
32 - Uma paciente se apresenta em sua clínica com uma tumefação gengival, com a presença de fístula que secreta pus na 

face vestibular do primeiro molar superior direito. A imagem radiográfica evidencia uma área de osteólise periapical e 
tratamento endodôntico inadequado. Além disso, você realiza uma exploração por meio de sondagem ao periodonto, 
constata que ele está intacto e faz exame de coloração ou transiluminação, que não evidencia fratura. Na 
impossibilidade de retratamento endodôntico nas três raízes, qual é a escolha correta para o tratamento desse 
elemento dentário? 

 

a) Curetagem apical da lesão. 
b) Avulsão cirúrgica. 
c) Rizectomia. 
►d) Curetagem da lesão, apicectomia com obturação retrógrada. 
e) Curetagem da lesão e apicectomia. 

 
33 - Qual é o cisto não odontogênico mais comum da cavidade oral e que acomete cerca de 1% da população? 
 

a) Cisto da globulomaxilar. 
b) Cisto palatal mediano. 
►c) Cisto do ducto nasopalatino. 
d) Pérolas de Epstein. 
e) Cisto nasolabial. 

 
34 - Ao estudarmos patologias do complexo bucomaxilofaciais, nos deparamos com um capítulo intitulado doenças dos 

ossos. A respeito desse assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Em relação aos granulomas centrais de células gigantes, o tipo classificado como lesão agressiva caracteriza-se 
por dor, crescimento rápido, perfuração da cortical, reabsorção radicular e grande tendência a recidiva. 

2. O cisto ósseo aneurismático tem uma taxa aproximada de 12% dos casos que acometem os ossos dos maxilares, 
sendo, portanto, relativamente comum. 

3. O cisto ósseo aneurismático é um acúmulo intraósseo de espaços cheios de sangue com tamanho variável, 
circundado por tecido conjuntivo fibroso celular que frequentemente é mesclado com trabéculas de osso medular 
reacional. 

4. A displasia cleidocraniana é uma doença óssea causada pelo gene CBFA1 do cromossomo 6p21, que guia a 
diferenciação osteoblástica e a formação óssea apropriada, envolvendo somente os ossos membranosos do 
corpo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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35 - O ameloblastoma é o tumor odontogênico de maior significado clínico. Sua frequência relativa se iguala à de todos os 
outros tumores odontogênicos, excluindo-se os odontomas. Origina-se do epitélio odontogênico, podendo ser do 
remanescente da lâmina dentária, do órgão do esmalte em desenvolvimento, do revestimento epitelial de um cisto 
odontogênico ou das células da camada basal da mucosa bucal. Em relação aos ameloblastomas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) O ameloblatoma sólido convencional normalmente é assintomático, e a tumefação indolor ou a expansão cortical são 
manifestações clínicas comuns, representando 86% dos casos. 

b) Em muitos casos de ameloblastomas unicísticos, o exame radiográfico revela caracteristicamente uma área 
radiotransparente que circunda a coroa de um terceiro molar inferior incluso, ocorrendo em 13% dos casos. 

c) O ameloblastoma periférico ou extraósseo apresenta, histopatologicamente, ilhas de epitélio ameloblástico que ocupam a 
lâmina própria abaixo do epitélio da superfície, ocorrendo em 1% dos casos. 

d) Histopatologicamente, os padrões plexiforme e folicular são os mais comuns, quando se avalia o ameloblastoma sólido 
convencional ou multicístico, que acomete a maxila em 15% dos casos, geralmente nas regiões posteriores. 

►e) O ameloblastoma unicístico, histopatologicamente, tem padrão mais comum nas formas acantomatosa e desmoplásica, e 
acomete a mandíbula em 70% dos casos. 

 
36 - Um dente incluso é o que falha em irromper no arco dentário dentro do tempo previsto. As causas da inclusão de um 

dente podem ser dentes adjacentes, osso de recobrimento denso, tecido mole excessivo, anormalidade genética que 
impede o irrompimento e falta de espaço, entre outras causas. Em se tratando das indicações para a remoção de 
dentes inclusos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Problemas periodontais acelerados resultantes de um terceiro molar incluso são especialmente sérios na maxila. 
Quando uma bolsa periodontal se expande apicalmente, ela começa a envolver a furca do segundo molar superior. 

(   ) Ocasionalmente, dentes inclusos podem causar pressão suficiente na raiz de um dente adjacente para causar 
reabsorção radicular. 

(   ) Em relação ao tratamento da dor de origem desconhecida, ocasionalmente pacientes procuram o cirurgião-
dentista com queixa de dor na região retromolar da mandíbula. No sentido de resolver a queixa do paciente, 
mesmo naquele que apresente a síndrome da disfunção de ATM e dor miofascial ou outros problemas de dor 
facial, está também indicada a remoção do dente incluso. 

(   ) Quando os dentes apresentam um estado de inclusão intraóssea, o saco folicular associado frequentemente 
também está incluso e pode passar por degeneração cística e se transformar em um cisto dentígero ou 
ceratocisto. É necessário fazer o monitoramento radiográfico do paciente, e como guia geral, se a imagem 
demonstrar que o espaço folicular ao redor da coroa do dente é maior que 6 mm, o diagnóstico pré-operatório de 
um cisto dentígero é razoável. 

 

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

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

 
37 - Existem vários sistemas de classificação para a inclusão de terceiros molares inferiores. O mais comum deles leva em 

conta a angulação do longo eixo do dente incluso em relação ao longo eixo do segundo molar inferior. Outro método 
é baseado na quantidade de dente incluso que está coberto com o osso do ramo mandibular, também conhecido como 
classificação de Pell e Gregory, Classes I, II e III. Levando em consideração as informações sobre esses dois sistemas 
de classificação, assinale a alternativa correta. 

 

a) A inclusão mesioangular é a menos comum e menos fácil de resolver, e na inclusão de Classe III de Pell e Gregory o dente 
incluso está completamente envolvido pelo osso do ramo da mandíbula. 

b) A inclusão distoangular é muito comum e a mais difícil de remover de todos os tipos, e na inclusão de Classe I de Pell e 
Gregory o dente incluso tem espaço anteroposterior para irromper. 

c) A inclusão vertical é a segunda mais comum e a segunda mais difícil de remover, e na inclusão de Classe III de Pell e 
Gregory aproximadamente metade do dente incluso é recoberto pela porção anterior do ramo da mandíbula. 

►d) A inclusão horizontal é uma inclusão mesioangular incomum e a terceira mais difícil de remover, e na inclusão de Classe 
II de Pell e Gregory aproximadamente metade do dente incluso é recoberto pela porção anterior do ramo da mandíbula. 

e) A inclusão horizontal é a mais comum e a mais fácil de remover, e na inclusão de Classe III de Pell e Gregory o dente 
incluso está completamente envolvido pelo osso do ramo da mandíbula. 

 
38 - Levando-se em consideração a acessibilidade, a visibilidade, a facilidade para suturar e a melhor cicatrização, qual 

incisão é a preferida para remoção da maioria dos terceiros molares inferiores inclusos? 
 

a) Uma incisão horizontal linear e duas incisões verticais relaxantes. 
b) Incisão semilunar. 
►c) Incisão intrassulcular, tipo envelope, circundando os dentes da papila mesial do primeiro molar até a face distovestibular 

do segundo molar e depois posteriormente e lateralmente para cima na borda anterior do ramo mandibular. 
d) Uma incisão horizontal circundando os dentes e duas incisões verticais relaxantes. 
e) Incisão intrassulcular tipo envelope, circundando os dentes, e uma vertical relaxante na região distovestibular do segundo 

molar inferior. 
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39 - Existem diversos sistemas de classificação das várias lesões traumáticas aos dentes e estruturas de suporte. A 
classificação apresentada pela Organização Mundial de Saúde e modificada por Andreassen inclui lesões aos dentes, 
estruturas de suporte, gengiva e mucosa bucal, considerando questões de ordem anatômica, terapêutica e 
prognóstica. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Fraturas radiculares horizontais ocorrem com maior frequência em incisivos centrais permanentes de pacientes 
do sexo masculino, totalmente irrompidos e com ápices fechados, solidamente sustentados pelo osso e 
periodonto. O exame clínico revela um dente levemente extruído, usualmente deslocado na direção lingual e de 
difícil distinção clínica da fratura da raiz com a da lesão por luxação. 

2. A avulsão é a saída completa do dente do alvéolo. Responde por 25% das lesões traumáticas à dentição 
permanente e ocorre na grande maioria das vezes dos 10 aos 12 anos, e em condições ideais o dente deve ser 
reimplantado em até 45 minutos, sendo o tempo diretamente proporcional ao sucesso do tratamento. 

3. Luxação extrusiva resulta no deslocamento do dente para fora do alvéolo, com estiramento ou ruptura completa 
do feixe neurovascular apical, rompimento de fibras do ligamento e, em geral, permanecendo intacto o osso de 
suporte. O dente deve ser manipulado digitalmente até a posição correta o quanto antes e fixado. A fixação, a fim 
de impedir a migração incisal, deve ser feita com material rígido por 1 a 2 semanas. Dentes não tratados por mais 
de 48 horas exibiram maior incidência de necrose pulpar. 

4. Na luxação intrusiva, existe dano significativo ao ligamento periodontal, resultando em uma grande incidência de 
reabsorção externa da raiz, necrose pulpar e perda de osso marginal. O desaparecimento parcial ou total do 
espaço do ligamento periodontal é observado na radiografia. Se ocorrer na dentição decídua e a radiografia 
demonstrar que o dente intruído está por vestibular e sem afetar o sucessor permanente, aguarda-se a reerupção 
espontânea. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
40- As fraturas mandibulares, ao longo do tempo, têm sido classificadas de diversos modos. Com o uso de terminologias 

não padronizadas, diversos autores discutem e descrevem de formas diferentes os mesmos tipos de fraturas 
mandibulares. Devido a essas discussões, termos padronizados foram adotados a partir da publicação do Dorland’s 
Illustraded Medical Dictionary, que é descrito por Fonseca, em seu livro Trauma Bucomaxilofacial. Com base nessa 
publicação, é correto afirmar: 

 

►a) Fraturas complicadas ou complexas são aquelas nas quais há lesão considerável do tecido mole ou de partes adjacentes. 
b) Fraturas cominutivas são aquelas em que existem duas ou mais linhas de fratura no mesmo osso e que não se comunicam 

entre si. 
c) Fraturas compostas são aquelas que não produzem feridas abertas em contato com o ambiente externo, seja através da 

pele, seja através da mucosa ou do ligamento periodontal. 
d) Fraturas indiretas são aquelas nas quais um fragmento é firmemente levado ao outro. 
e) Fraturas atróficas são aquelas decorrentes de lesão leve, em razão de doença óssea preexistente. 

 
41 - A mandíbula fraturada pode ser submetida a diversas técnicas de fixação, de acordo com a sua geometria, extensão, 

estrutura bicortical e complexas forças musculares que lhe são aplicadas. Diferentemente da maioria dos ossos, ela 
sofre repetidamente a tensão e a pressão causadas pela função mastigatória, e a fixação deve ser suficiente para 
resistir a tais forças durante o período de cicatrização. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O método de Champy para fixação de ângulo da mandíbula envolve a exposição e a redução da fratura e o uso da 
biomecânica para posicionar a miniplaca na zona de tensão. Quando a miniplaca é adaptada à linha oblíqua 
externa, requerem, comumente, dobras tridimensionais, devido a esse elemento anatômico apresentar curvaturas 
in plane e out plane. 

2. Os efeitos do aparelho mastigatório e da carga oclusal sobre a mandíbula apresentam as maiores forças de tensão 
através do rebordo superior e as de compressão no rebordo inferior. A zona neutra encontra-se aproximadamente 
ao nível do canal mandibular. 

3. A osteossíntese através de lag screws é uma técnica de posicionamento de fraturas. A sua aplicação clássica é 
no tratamento de fraturas lineares de corpo mandibular, e sua desvantagem está na necessidade de uso 
concomitante de bloqueio maxilomandibular por um período de 15 dias, pois, como é uma fixação sem 
compressão, dependendo da força aplicada na região, a fixação pode se soltar mais facilmente do que nas 
técnicas compressivas. 

4. O objetivo da osteossíntese por compressão é promover a estabilidade absoluta através da fratura, definida como 
zero movimento, bem como a imobilidade completa do sistema de fixação contra o osso. A cicatrização óssea 
primária se dá pela fricção entre os segmentos ósseos sob compressão. A compressão linear se contrapõe às 
forças de torção produzidas pelo aparelho mastigatório durante a função. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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42 - É importante enfatizar que qualquer força intensa o suficiente para causar uma fratura de mandíbula é capaz de ferir 
outras estruturas, órgãos e sistemas do corpo. As lesões dentárias devem ser avaliadas e tratadas concomitantemente 
ao tratamento das fraturas mandibulares, embora nem sempre possam ser restauradas imediatamente. O 
conhecimento dental é de vital importância para determinar os dentes que podem e devem ser mantidos. A partir das 
diretrizes de manutenção de elementos dentários traumatizados, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Dentes fraturados podem estar infectados e colocar em risco a consolidação óssea, no entanto, um dente intacto na linha 
de fratura, que está mantendo os fragmentos ósseos em posição, pode ser mantido utilizando-se cobertura antibiótica 
adequada. 

b) Caninos inferiores são chave de oclusão e devem ser mantidos a todo custo. 
c) A manutenção de um molar dividido ao meio durante a fixação intermaxilar pode resultar em um grave desconforto e 

possível infecção, sendo passível de ser removido. 
d) Alguns dentes podem ser removidos quando o seu prognóstico é duvidoso e quando a manutenção afetar adversamente 

o tratamento da fratura. 
►e) Um segundo molar em um segmento edêntulo posterior da fratura deve ser removido, para facilitar a redução e fixação da 

fratura. 
 
43 - Você é chamado para examinar um paciente internado em um hospital de emergência, vítima de acidente 

automobilístico, com lesões graves no complexo maxilofacial. Após realizar os exames clínico, radiográfico e 
tomográfico, você se depara com a presença de edema periorbitário direito, equimose periorbitária e subconjuntival 
desse mesmo lado, dificuldade em movimentação ocular, boa acuidade visual, degraus palpáveis nos rebordos 
superior, inferior e medial da órbita e epistaxe. Você e sua equipe definem que o paciente é portador de fraturas 
zigomático-orbitárias e sabem que terão que reconstruir a órbita. Entendendo que a órbita é uma estrutura complexa, 
e sabendo que, para que se tenha sucesso, existe uma área de especial importância na reconstrução orbitária que 
deve estar intacta e, se isso não ocorrer, iniciar a reconstrução exatamente por ela, assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, a região anatômica e a definição dessa área. 

 

a) parede superior e área-chave. 
b) parede póstero-lateral e área de contenção. 
►c) parede póstero-medial e área-chave. 
d) parede superior e área de contenção. 
e) parede inferior e área de suporte. 

 
44 - Estudos em cadáveres realizados por Rene Le Fort definiram os três níveis menos resistentes do complexo do terço 

médio da face quando traumatizados a partir de uma direção frontal. Esses três níveis são conhecidos por fraturas de 
Le Fort I, II e III. Esses padrões de fraturas são caracterizados por uma lesão unidirecional, de consumo de energia e 
menores que os mecanismos multivetoriais de alta energia, comumente observados na atualidade. Com relação a 
esses tipos de fratura, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os músculos pterigóideos lateral e medial, em conjunto, têm sido responsabilizados pela tração posterior e 
inferior nas fraturas de maxila, no entanto o terço médio da face está mais sujeito ao deslocamento causado pelo 
trauma do que pelo tracionamento muscular. 

(   ) Durante o ato cirúrgico para a redução e fixação das fraturas de Le Fort I, estabelece-se uma fixação 
maxilomandibular (FMM) para, então, o complexo maxilomandibular ser orientado em três dimensões como uma 
unidade, com especial atenção à posição dos côndilos, o que limitará o desenvolvimento posterior de mordida 
aberta. A estabilização das fraturas deve evitar movimentos de rotação e translação nos eixos x, y e z. A fixação 
deverá ocorrer em 4 pontos ao longo das abertura piriformes e dos pilares zigomáticos, e só após isso é que a 
FMM deve ser retirada para checagem da oclusão. 

(   ) O padrão de fratura Le Fort II, também referida como disjunção craniofacial, envolve a sutura nasofrontal, ossos 
nasais e lacrimais, rebordo infraorbitário na região zigomaticomaxilar, maxila e lâminas pterigoides. É uma fratura 
mais alta que a Le Fort I, envolvendo também o septo nasal. 

(   ) Há duas filosofias gerais de pensamento sobre a sequência de reparos que envolvem as fraturas do tipo Le Fort 
III associadas em algum grau às fraturas naso-orbitário-etmoidal (NOE). Uma propõe que a reconstrução seja 
iniciada pela estrutura exterior e progrida para o interior das estruturas faciais e das áreas estáveis para as 
instáveis. Na outra, o foco está em restabelecer a largura facial no complexo NOE, prosseguindo lateralmente. 

 

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

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

 
45 - Quando estamos realizando o exame clínico facial de pacientes portadores de deformidades dentofaciais, diversos 

elementos devem ser analisados. A avaliação da linha média é importante para que o resultado estético-funcional seja 
o mais adequado possível. Para que tenhamos uma definição com confiabilidade da linha média da face, qual elemento 
anatômico é o mais simétrico dos pontos de tecido mole dessa linha, sendo, portanto, utilizado como ponto inicial 
para avaliação das estruturas da linha média? 

 

a) Ponta do nariz. 
►b) Filtro. 
c) Glabela. 
d) Pogônio. 
e) Mentalis.  
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46 - Segundo Arnett, a posição dos incisivos maxilares é a chave para a reconstrução dentofacial. Nos casos cirúrgicos, 
isso pode ser conseguido através da osteotomia de Le Fort I, em que os incisivos superiores são posicionados 
verticalmente, de maneira que o esmalte do incisivo fique visível de 3 a 5 mm abaixo do lábio superior relaxado. 
Horizontalmente, os incisivos superiores são posicionados de acordo com uma combinação de achados clínicos e da 
análise cefalométrica dos tecidos moles. Os fatores clínicos são rima orbitária, osso zigomático, subpupila, contornos 
da base nasal e suporte do lábio. Já em relação à análise cefalométrica dos tecidos moles, a espessura, o ângulo e a 
projeção do lábio superior devem ser considerados. A projeção do lábio superior deve ser medida em relação a qual 
elemento cefalométrico? 

 

►a) Linha vertical verdadeira. 
b) Linha násio-ponto A. 
c) Linha násio-pogônio. 
d) Linha násio-ponto B. 
e) A utilização do postulado de Holdway é necessária. 

 
**47 - O sucesso dos procedimentos cirúrgicos ortognáticos depende do cumprimento rigoroso dos princípios aplicáveis 

às cirurgias em geral. A manipulação do paciente inclui aspectos importantes, como a preparação psicológica, a 
manutenção dos suprimentos de sangue para os dentes mobilizados, para a maxila e para a mandíbula, a manipulação 
adequada da ferida, a proteção dos dentes e das estruturas neuromusculares, os métodos de fixação dos segmentos 
ósseos, o controle da oclusão e a reabilitação das funções da maxila e da mandíbula. Com relação ao assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Uma alternativa para a doação autógena pré-cirúrgica é a administração de eritropoietina durante um período de 
7 a 10 dias antes da cirurgia, para estimular a medula óssea a aumentar a produção de plaquetas, com a finalidade 
de compensar a perda sanguínea durante a cirurgia. 

(   ) Os vasos penetrantes dos músculos elevadores da mandíbula são importantes para o suprimento sanguíneo no 
ramo da mandíbula. O princípio geral é que a cicatrização do osso e do tecido mole será adequada se um pedículo 
suficiente de tecido mole permanecer preso no osso mobilizado no momento da osteotomia. 

(   ) Em relação à utilização da fixação interna rígida, sob influência da compressão, aparentemente, há a cicatrização 
primária do osso, sem formação de calosidade intraóssea ou periostal. 

(   ) Nos casos de rotação do segmento proximal no sentido anti-horário nas osteotomias de mandíbula em que o 
contato ósseo é insuficiente para fazer a ligação direta dos segmentos osteotomizados, a alternativa é utilizar fios 
de aço para a fixação. 

 

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

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

 
48 - Em se tratando de osteotomias subapicais anteriores, qual o objetivo precípuo da técnica de Wasmund? 
 

a) Permitir uma incisão mucoperióstea transversal através do palato, em uma posição anterior ao local planejado para a 
osteotomia. 

b) Não ocorrer deiscência do retalho. 
►c) Manter os pedículos dos tecidos moles faciais e palatinos. 
d) Impedir lesão às raízes de dentes contíguos. 
e) Permitir o deslocamento de parte do segmento ósseo osteotomizado para uma região ocupada por parte do seio maxilar. 

 
 
49 - Defeitos ósseos localizados, assim como elevação do assoalho dos seios maxilares, podem ser facilmente enxertados 

a partir de áreas doadoras da cavidade bucal, ao passo que defeitos maiores requerem sítios doadores distantes, visto 
que estes apresentam um volume ósseo maior, o que é fundamental para sua reconstrução. Em relação a enxertos 
retirados de áreas doadoras autógenas extrabucais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Os enxertos retirados do platô tibial, assim como os da calota craniana, possuem a desvantagem de fornecer 
exclusivamente osso cortical. 

(   ) A crista ilíaca fornece um grande volume de osso, podendo atingir 150 ml se retirado da porção posterior. 
(   ) As complicações mais comuns na remoção de enxertos de cristas ilíacas são hematoma e lesão do nervo femural 

da coxa. 
(   ) Na região anterior do ilíaco, o descolamento na porção medial deve ser limitada a 5 cm, visando preservar a 

inserção do músculo glúteo. 
 

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

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

 
** Questão com resposta alterada. 
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50 - Você recebe um paciente com atrofia de região anterior de maxila e que necessita fazer implantes dentários. Após 
realizar os exames clínico e por imagens, constata que não há osso suficiente para esse tipo de cirurgia e resolve fazer 
um enxerto autógeno de osso retirado do mento. Qual é o limite de segurança que você deve ter, respectivamente, da 
margem superior à altura dos ápices dentários, levando-se em conta os caninos que geralmente têm raízes mais 
compridas, das margens laterais aos forames mentuais e da margem inferior à base da mandíbula, em milímetros? 

 

a) 6 – 5 – 6. 
b) 7 – 7 – 7. 
c) 5 – 7 – 5. 
d) 7 – 6 – 7. 
►e) 5 – 5 – 5. 

 


