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215 – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais - Odontologia 
 

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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

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

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

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

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Os nervos cranianos fazem parte do sistema nervoso periférico (SNP), sendo o nervo facial (VII par craniano) derivado 

do segundo arco faríngeo. Em relação a esse nervo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As fibras aferentes especiais são para o paladar dos dois terços anteriores da língua. 
2. A raiz motora maior contém as fibras eferentes viscerais gerais. 
3. O nervo facial continua ao longo do canal ósseo, emitindo o nervo para os músculos estapédio e corda do tímpano. 
4. A raiz sensitiva menor denomina-se nervo intermédio. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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12 - Os músculos esternocleidomastoideo e trapézio fazem parte do cinturão cervical externo, dividindo o pescoço em 
trígono anterior e posterior, sendo o trígono anterior limitado: 

 

a) pela margem anterior do trapézio. 
b) à margem anterior da mandíbula. 
c) pelo terço anterior da clavícula. 
►d) à margem anterior do esternocleidomastoideo. 
e) pelo terço anterior do trapézio. 

 
13 - Sobre a composição inferior da parede lateral do crânio, é correto afirmar: 
 

►a) O osso temporal projeta-se lateralmente, curva-se anteriormente e forma o arco zigomático. 
b) O poro acústico interno encontra-se visível na sua porção timpânica. 
c) O processo zigomático é uma projeção posterior da superfície anterior. 
d) A região retromastoidea é separada, para fins descritivos, em petrosa e mastoidea. 
e) A parte escamosa forma as partes inferior e posterior. 

 
14 - Em relação ao suprimento vascular das cavidades nasais, é correto afirmar: 
 

a) As veias das regiões superiores das cavidades nasais desembocam na veia facial. 
►b) A artéria palatina maior origina-se da fossa pterigopalatina, como ramo da artéria maxilar. 
c) As veias que drenam as cavidades nasais estão distantes das artérias. 
d) A artéria esfenopalatina é ramo da artéria carótida interna. 
e) As veias emissárias são vias de drenagem para o seio frontal. 

 
15 - O bloqueio dos nervos alveolares superoposteriores é utilizado para anestesiar a região posterior da maxila. Sobre o 

tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1 Como forma de reduzir o risco de hematoma, o uso de agulha curta é recomendado. 
2. Em pacientes hemofílicos, esse bloqueio é a técnica anestésica utilizada devido à sua segurança. 
3. Esse bloqueio também é chamado de bloqueio zigomático e de bloqueio da tuberosidade. 
4. Quando uma agulha longa é usada, dois terços dela são introduzidos no fundo de vestíbulo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
16 - Os anestésicos locais podem ser classificados como do tipo éster e amida. Assinale a alternativa que apresenta um 

anestésico do grupo amida. 
 

a) Tetracaína. 
►b) Dibucaína. 
c) Procaína. 
d) Propoxicaína. 
e) Butacaína. 

 
17 - A anestesia através do bloqueio mandibular de boca fechada de Vazirani-Akinosi tem sido usada em cirurgia 

bucomaxilofacial com ótimos resultados. É correto afirmar que essa técnica anestésica: 
 

►a) Tem como contraindicação quadros de infecção ou inflamação aguda no local. 
b) Tem abordagem extraoral nos casos de bloqueio motor e trismo unilateral grave. 
c) Utiliza uma agulha curta (20 mm) com calibre 25. 
d) Demanda que a seringa com agulha seja colocada na face vestibular do segundo molar superior. 
e) Tem uma frequência de aspiração maior se comparada ao bloqueio do nervo alveolar inferior. 

 
18 - O cloridrato de articaína é um anestésico local classificado como amida, que possui características tanto de amida 

como de éster. Sobre esse anestésico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É utilizado sem restrições nas mulheres em amamentação. 
2. Apresenta um efeito vasodilatador equivalente ao da lidocaína. 
3. Tem meia-vida próxima de trinta minutos. 
4. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com doença hepática. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As alternativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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19 - Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que irão submeter-se a procedimentos cirúrgicos 
bucofaciais necessitam de cuidados. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) O diagnóstico da DPOC é feito através de uma anamnese minuciosa. 
b) O tabagismo deve ser abandonado pelo menos sete dias antes do procedimento. 
c) O uso de da sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio é seguro e indicado. 
d) O uso de anticolinérgicos por acesso endovenoso é eficaz no controle da doença. 
►e) O enfisema e a bronquite crônica são as principais condições respiratórias. 

 
20 - As infecções odontogênicas dos seios maxilares dão origem às sinusites. Relacionado ao tema, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. As origens odontogênicas abrangem cerca de 10 a 12% dos casos. 
2. O acesso de Caldwell-Luc é utilizado como abordagem cirúrgica. 
3. Nas infecções agudas, 65% dos microrganismos são produtores de -lactamase. 
4. As bactérias frequentes são Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
21 - Segundo Miloro e colaboradores, a faixa etária em que os terceiros molares erupcionam é mais ampla do que em outros 

grupos dentários. Sobre esse assunto, assinale a resposta correta. 
 

a) O germe dentário do terceiro molar inferior é visualizado radiograficamente aos 7 anos. 
b) Aos 18 anos, 95% dos terceiros molares que irão erupcionar têm seu processo completado. 
c) Está bem estabelecido que a posição dos terceiros molares não muda após os 20 anos. 
►d) Em 50%, o desenvolvimento exagerado da raiz distal é responsável pela inclinação mesial ou horizontal. 
e) Um dente impactado/incluso aos 15 anos tem 10% de chance de eruptar aos 25 anos. 

 
22 - Complicações no período pós-operatório da remoção cirúrgica de terceiros molares impactados acontecem em 10% 

dos casos. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A incidência e a gravidade dessas complicações estão associadas à profundidade óssea e idade. 
b) O inchaço tem seu pico máximo no quinto dia e regressão total em quinze dias de pós-cirurgia. 
c) Fatores como infecção, osteíte alveolar e fratura de mandíbula envolvem pacientes mais jovens. 
d) Em caso de sangramento ativo, a esponja gelatinosa é colocada sob pressão no interior do alvéolo. 
e) O trismo e o edema estão associados ao tempo do procedimento cirúrgico. 

 
23 - Os toros mandibulares e maxilares têm etiologia desconhecida. Quando interferem na adaptação de próteses e causam 

ulcerações na mucosa, há indicação de remoção cirúrgica. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A localização anatômica na mandíbula está nas porções vestibular e lingual. 
►b) A colocação de placa acrílica proporciona conforto e controle no toro palatino. 
c) Na maxila, os nervos alveolar superior médio e palatino maior são anestesiados. 
d) O uso de fio de sutura com nylon é efetivo e proporciona maior conforto ao paciente. 
e) A remoção cirúrgica, com uso de cinzeis e martelo, torna o procedimento eficaz. 

 
24 - A rânula é a lesão mais comum que afeta a glândula sublingual. Sobre essa lesão, assinale a alternativa correta. 
 

a) O tratamento usual consiste em remover cirurgicamente toda a lesão. 
b) Os tipos frequentemente encontrados são as formas simples e o comportamento perfurante. 
c) O tratamento para as formas recorrentes é a exérese da rânula e das glândulas submandibular. 
►d) Quando expande através do músculo milo-hioideo pelo pescoço, resulta em emergência médica. 
e) O uso da técnica cirúrgica de marsupialização independe da pronta colaboração do paciente. 

 
25 - De acordo com Miloro e cols., metas ortodônticas pré-cirúrgicas devem ser alcançadas em pacientes candidatos à 

cirurgia ortognática. Sobre o assunto, considere as seguintes ações: 
 

1. Utilizar uma movimentação ortodôntica estável e previsível. 
2. Compensar as inclinações dos dentes anteriores superiores. 
3. Realizar mecânica ortodôntica desconsiderando as bases ósseas. 
4. Evitar os movimentos de intrusão ou extrusão dentária. 

 

É/são ações pré-cirúrgicas a serem alcançadas em pacientes candidatos à cirurgia ortognática: 
 

a) 2, apenas. 
b) 1 e 3, apenas. 
►c) 1 e 4, apenas. 
d) 2, 3 e 4, apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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26 - Um método utilizado para correlacionar a largura dos seis dentes anteriores maxilares e mandibulares é a análise de 
Bolton. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Nos pacientes portadores de deformidades dentofaciais, 20% apresentam discrepância do tamanho dental. 
b) A análise de Bolton serve para avaliar a espessura labiolingual e a inclinação axial dos incisivos superiores e inferiores. 
►c) O índice intermaxilar é obtido pela somatória das larguras dos dentes maxilares, divididos pelos inferiores. 
d) Somando a largura real do arco anterior maxilar da largura obtida, têm-se a discrepância dental do tamanho dental. 
e) A etapa de avaliação é utilizada para determinar as metas ortodônticas alcançadas para a cirurgia e pós-cirúrgico. 

 
 

27 - Nas complicações das osteotomias sagitais bilaterais de mandíbula, Bagheri e cols. recomendam medidas para 
minimizar os danos ao paciente. Sobre essas complicações, é correto afirmar: 

 

►a) Na fratura da cortical vestibular, a fixação deve ser com placas e parafusos em continuidade ao segmento proximal. 
b) Se houver fratura do côndilo mandibular, ela deve ser fixada com imediato uso de elásticos para restabelecer a oclusão. 
c) A taxa de remoção de parafusos bicorticais, pelo acesso intrabucal, envolve em torno de 10% dos casos operados. 
d) Em caso de fratura condilar, aguarda-se noventa dias para a realização de novo procedimento cirúrgico. 
e) Se houver fratura da cortical lingual, será necessário bloqueio maxilomandibular e interrupção do procedimento. 

 
 

28 - Com o avanço das tecnologias computadorizadas por imagens e planejamento virtual em 3D, a precisão da correção 
cirúrgica trouxe muitos benefícios para os pacientes com deformidade dentofacial. Sobre o tema, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

1. Esse tipo de planejamento cirúrgico fornece melhor entendimento dos movimentos ósseos. 
2. Por meio dessas imagens, é possível visualizar interferências ósseas, necessidade de enxertos e ajustes na 

simetria. 
3. As imagens são obtidas a partir de tomografia computadorizada convencional ou de feixe cônico. 
4. O grau de precisão na confecção das goteiras cirúrgicas necessita de programas avançados. 

 

 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. 

 
 

29 - A magnitude da contração cirúrgica dos problemas transversos da mandíbula aumenta progressivamente, de anterior 
para posterior. Em relação a essa técnica, assinale a alternativa correta. 

 

a) As contrações mandibulares maiores que 5 milímetros, medidas nos segundos molares, tendem a ser instáveis. 
►b) Reduz o tempo total do tratamento ortodôntico pós-cirúrgico com melhor resultado na oclusão final do caso. 
c) As repercuções nas estruturas da articulação temporomandibular envolvem aumento de ruído e dores no local. 
d) Entre as complicações no uso desta técnica, estão a retração gengival permanente e a pseudoartrose. 
e) A recidiva ocorre em torno de 20% e é comum em todos os casos após 5 anos de acompanhamento. 

 
 

30 - Nas cirurgias ortognáticas para correção do excesso vertical maxilar, Gil & Claus propuseram a técnica de referências 
em pontos fixos. Sobre essa técnica cirúrgica, assinale a alternativa correta. 

 

a) Na cirurgia, a mandíbula é manipulada até encontrar a relação de máxima intercuspidação dentária. 
b) A referência inferior é feita no ponto mais apical da margem gengival do pré-molar mandibular. 
c) É contraindicada em cirurgias combinadas de maxila/mandíbula/mento com assimetria vertical. 
d) É realizada uma perfuração acima da osteotomia Le Fort I e posterior ao forame infraorbitário. 
►e) O guia cirúrgico intermediário determina a posição vertical dos planos da maxila. 

 
 

31 - Se compararmos as técnicas de osteotomia sagital do ramo mandibular (OSRM) com a de osteotomia vertical (OVRM) 
ou a de vértico sagital (OVSRM), encontraremos vantagens e desvantagens. Sobre essas técnicas cirúrgicas, considere 
as seguintes afirmativas:  

 

1. Na técnica de OSRM, o início da ortodontia pós-cirúrgica começa após 60 dias. 
2. Na técnica de OVRM, há risco mínimo de parestesia do nervo alveolar inferior. 
3. A técnica de OVRM é utilizada em recuos, rotações e pequenos avanços. 
4. Na técnica de OSRM, os movimentos são versáteis em todas as direções. 

 

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. 
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32 - O infarto do miocárdio e a angina são as duas causas mais comuns de dor torácica relacionadas à doença isquêmica 
do coração no ambiente cirúrgico. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.  

 

a) A dor associada à angina geralmente é aliviada com cerca de 15 a 20 minutos após o uso de nitroglicerina. 
►b) O primeiro episódio de dor torácica é controlado como se o paciente estivesse tendo um infarto do miocárdio. 
c) A dor do paciente associada ao infarto do miocárdio dura de 15 minutos a 1 hora após os primeiros sinais. 
d) Náusea e vômito são comuns durante os episódios de angina, especialmente na presença de dor severa. 
e) O infarto do miocárdio pode ocorrer durante um período de esforço e é incomum no descanso. 

 
* 33 - As reações de overdose a um anestésico local estão relacionadas com o seu nível sanguíneo em tecidos e órgãos-

alvo. Sobre os fatores relacionados ao paciente, assinale a alternativa correta. 
 

a) Quanto menor o peso corporal, maior a dose do medicamento que o paciente pode tolerar. 
b) Como regra geral, a dose deve ser diminuída em pacientes abaixo de 10 e acima de 70 anos. 
c) A deficiência genética da colinesterase sérica aumenta o nível sanguíneo dos anestésicos do tipo amida. 
d) Os anestésicos locais têm grande efeito de toxicidade nos pacientes com disfunção renal crônica. 
e) Em pacientes estressados ou com medo, o limiar de convulsões estará aumentado significativamente. 

 
34 - Segundo Malamed, alterações do nível de consciência do indivíduo são os primeiros sinais clínicos de que alguma 

condição médica requeira cuidados imediatos e intensivos. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) No hipo ou hiperfuncionamento da tireoide, ocorre a perda de consciência. 
►b) A hiperventilação é a causa mais comum não relacionada a medicamentos. 
c) O acidente vascular encefálico desenvolve uma perda de consciência lenta. 
d) Os sinais e sintomas são mais evidentes nos quadros graves de hiperglicemia. 
e) O hipotireoidismo descompensado causa agitação, nervosismo e irritação. 

 
35 - Os enxertos heterógenos, também conhecidos como xenógenos ou xenoenxertos, são aqueles provenientes de 

indivíduos de espécies diferentes. Em relação aos enxertos heterógenos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Achados e estudos clínicos demonstraram a permanência desse material por até 10 anos. 
b) O material possui 90% de porosidade por unidade, facilitando a migração dos osteoclastos. 
c) Esse tipo de enxerto é mais previsível que o osso autógeno, com a manutenção do volume. 
d) Têm-se mostrado biocompatíveis, sem reações imunológicas e com poder osteoindutor. 
►e) A hidoxiapatita bovina é utilizada por apresentar características similares ao osso humano. 

 
36 - Na elevação do assoalho do seio maxilar com enxertos ósseos, a integridade da membrana sinusal tem influência direta 

na escolha da técnica e no prognóstico do enxerto. Sobre essa técnica, assinale a alternativa correta. 
 

a) As perfurações classe I estão localizadas nas extremidades da osteotomia inferior. 
b) As perfurações classe II estão localizadas nas extremidades da osteotomia superior. 
►c) As perfurações classe III estão localizadas nas laterais da borda inferior da osteotomia. 
d) As perfurações classe IV são comuns e envolvem uso de brocas. 
e) As perfurações classe V têm contraindicação de correção com enxerto em bloco. 

 
37 - O tumor odontogênico adenomatoide (TOA) é uma neoplasia epitelial originária do epitélio reduzido do esmalte. É 

correto afirmar que esse tumor: 
 

►a) apresenta como achados histológicos estruturas semelhantes a ductos e rosetas. 
b) radiograficamente, apresenta radiopacidade bem circunscrita, com focos translúcidos. 
c) é tratado com curetagem regressiva, devido à recidiva frequente. 
d) está associado a dentes inclusos, com preferência em região posterior de mandíbula. 
e) tem maior incidência em crianças menores de 10 anos de idade, com prevalência em meninos. 

 
38 - O granuloma central de células gigantes (GCCG) acomete os maxilares, com predominância em crianças, adultos 

jovens e mulheres. É correto afirmar que o GCCG: 
 

a) comporta-se clinicamente por expansão cortical e dor intensa na região anterior da maxila. 
b) apresenta área unilocular, ao exame radiográfico, sem deslocamento dentário ou radicular. 
c) apresenta formas brandas de manifestação clínicas, sem necessidade de intervenção. 
d) justifica o uso contínuo da crioterapia no interior da lesão porque esse tratamento impede a progressão da lesão. 
►e) tem como tratamento preconizado a enucleação e a curetagem, em decorrência da baixa recidiva. 

 
39 - O objetivo primário da biópsia é determinar o diagnóstico preciso para que o plano de tratamento cirúrgico seja 

adequado, visto que diferentes lesões apresentam aspectos clínicos ou radiográficos semelhantes. Em relação a essa 
técnica, assinale a alternativa correta. 

 

a) A biópsia por citopatologia esfoliativa tem demonstrado resultados efetivos no epitélio oral. 
b) A biópsia excisional é contraindicada em lesões ulceradas e região de assoalho de boca. 
►c) A biópsia incisional é um procedimento seguro em que se remove apenas parte da lesão. 
d) A biópsia por aspiração por agulha fina é utilizada em lesões do tipo mucocele. 
e) Na biópsia por aspiração em lesões intraósseas, utilizam-se agulhas de calibre 12/14. 
 
 

* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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40 - Em pacientes que sofreram trauma facial e suspeita de fraturas de ossos faciais, os exames de imagem contribuem 
para estabelecer o diagnóstico e o plano de tratamento. Sobre essa avaliação, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Imagens radiográficas cervicais são utilizadas em casos graves para afastar dano na coluna. 
b) Para avaliar a presença de fraturas no terço médio da face, solicita-se a incidência de Towne. 
c) A incidência axial de Hirtz com boca aberta e posteroanterior é utilizada nas fraturas de mandíbula. 
d) A radiografia panorâmica é usada na avaliação das fraturas complexas da cabeça mandibular. 
e) A incidência radiográfica submento-vértex demonstra fraturas de ângulo e sínfise da mandíbula. 

 
41 - A ressonância magnética (RM) é a técnica mais eficaz na avaliação das estruturas das articulações 

temporomandibulares (ATM). Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Essa técnica permite nítidas imagens das estruturas ósseas intra-articulares. 
b) O uso de radiação ionizante contraindica o exame em mulheres gestantes. 
►c) As imagens obtidas apresentam vantagens na avaliação dinâmica funcional. 
d) Essa é a técnica utilizada para avaliação precisa de perfuração do disco articular. 
e) Os processos inflamatórios associados às ATMs têm a visualização limitada. 

 
42 - O exame de imagem indicado na avaliação da hiperplasia condilar, displasia fibrosa ou osteíte deformante é: 
 

a) Tomografia computadorizada. 
b) Radiografia panorâmica. 
c) Ultrassonografia. 
►d) Cintilografia. 
e) Ecografia. 

 
43 - A classificação de Mallampati auxilia na avaliação da via aérea, sendo um indicador de dificuldade na intubação. Diante 

disso, em que classe são visualizados apenas o palato mole e a base da úvula? 
 

a) Classe I. 
b) Classe II. 
►c) Classe III. 
d) Classe IV. 
e) Classe V. 

 
 

44 - Nos traumatismos alveolodentários (TAD), as luxações extrusivas resultam no deslocamento do ápice dentário 
parcialmente para fora do alvéolo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

►a) O dente afetado deve ser manipulado de imediato à sua correta posição. 
b) As imagens radiográficas mostram a diminuição do ligamento periodontal. 
c) A imobilização dentária deve ser rígida no período de seis a oito semanas. 
d) Nesse tipo de trauma, poucas fibras do ligamento periodontal estão rompidas. 
e) Nos casos de dentição decídua, os dentes são reposicionados e estabilizados. 

 
 

45 - Há discordância entre os cirurgiões bucomaxilofaciais de como se tratam as fraturas de côndilo mandibular, se abertas 
ou fechadas. O tratamento fechado dessas fraturas é utilizado: 

 

a) em deslocamentos condilares maior que 45 graus. 
b) no deslocamento extracapsular lateral do côndilo. 
►c) no tratamento de fraturas intracapsulares isoladas. 
d) na presença de corpo estranho próximo à fratura. 
e) quando ocorrem fraturas condilares bilaterais. 

 
 

46 - A enoftalmia pode estar presente mesmo em procedimentos cirúrgicos considerados adequados. Sobre essa 
complicação e o seu tratamento, assinale a alternativa correta. 

 

a) O alinhamento inadequado da rima orbital diminui o volume da órbita. 
b) É a complicação menos complexa após as fraturas orbitozigomáticas. 
c) A cantopexia é contraindicada no reposicionamento de tecido periorbital. 
d) O tratamento tardio mostra-se eficaz, sem a necessidades enxertos ósseos. 
►e) O aumento do volume orbital é a etiologia mais comum nos casos operados. 

 
 

47 - Em relação às fraturas palatais, Hendrickson et al. (in: Fonseca, RJ et al.) descreveram padrões com base na 
localização anatômica. Quando ocorre uma fratura para-alveolar, estamos diante de qual tipo? 

 

a) Tipo I. 
b) Tipo II. 
c) Tipo III. 
►d) Tipo IV. 
e) Tipo V. 
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48 - A poliglactina 910 é um fio de sutura sintético muito utilizado em cirurgia bucomaxilofacial. É correto afirmar que esse 
tipo de fio: 

 

a) contribui atrasando a perda de tração do fio porque seu componente lático é hidrofílico. 
b) contém em sua estrutura ácido glicólico, estearato de sódio e componente monofilamentar. 
►c) é degradado por hidrólise e a absorção está completa após 70 dias, com excreção pela urina. 
d) tem aproximadamente 50% da sua resistência à tração mantida aos 14 dias e 25% aos 21 dias. 
e) apresenta baixa resposta inflamatória quando utilizado para fechamento de feridas cutâneas. 

 
49 - Nos casos de fratura de mandíbula, a técnica de lag screw, quando aplicada corretamente, é altamente segura e eficaz. 

Relacionada a essa técnica, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A osteossíntese transpassa a linha de fratura, com forças compressivas e estabilidade. 
b) Nos casos severos, é necessário o uso complementar de placas e parafusos bicorticais. 
c) Como desvantagem, há necessidade de parafusos especiais com rosca em seu longo eixo. 
d) É uma técnica que utiliza o princípio de parafusos posicionais, com ausência de tensão local. 
e) Tem o inconveniente de ser uma técnica complexa e que leva um longo tempo para ser realizada. 

 
50 - Segundo Miloro et al., as fraturas mandibulares são a segunda causa mais comum dos traumas faciais em pacientes 

pediátricos. Em relação à fratura dos côndilos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os casos de fraturas extracapsulares são tratados de forma cirúrgica aberta. 
b) O uso de bloqueio maxilomandibular é mantido por um período de 4 semanas. 
c) Foi comprovado clinicamente que a redução aberta e fixação é o padrão-ouro. 
►d) As fraturas intracapsulares são tratadas de forma conservadora ou fechada. 
e) Uma terapia fisioterápica vigorosa deve ser realizada após 30 dias do trauma. 

 


