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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 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 
  



2/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

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 - Mulher com 47 anos de idade apresenta úlceras recorrentes em diferentes localizações da mucosa bucal há pelo menos 

4 meses. Foi realizada uma biópsia incisional, na qual se observa a formação de uma fenda no interior do epitélio. O 
diagnóstico para o caso apresentado é: 

 

a) penfigoide das membranas mucosas. 
b) pênfigo foliáceo. 
c) penfigoide bolhoso. 
►d) pênfigo vulgar. 
e) eritema multiforme. 
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12 - Bebê com 15 meses de idade apresenta ulcerações na mucosa e gengiva, além de sangramento gengival. Os pais 
relatam que teve febre três dias antes. O quadro clínico sugere uma infecção viral provocada pelo vírus: 

 

a) paramixovirus. 
►b) herpes simples. 
c) varicela zoster. 
d) citomegalovirus. 
e) Epstein-Barr. 

 
13 - Um jovem de 23 anos apresenta petéquias envolvendo as superfícies da pele. Ao exame intrabucal, observam-se 

petéquias no palato duro e mucosa jugal, além de edema gengival. O exame hematológico e de função plaquetária se 
encontram normais. Uma hipótese para o quadro é a deficiência de vitamina: 

 

a) A. 
b) B. 
►c) C. 
d) D. 
e) E. 

 
14 - A síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza pela presença de: 
 

a) pólipos esofágicos. 
b) esplenomegalia. 
c) hepatomegalia. 
d) displasias ósseas. 
►e) máculas melanóticas. 

 
15 - O exame complementar que consegue avaliar a atividade de todos os fatores da coagulação, exceto os fatores VII e 

XIII é: 
 

a) tempo de sangramento. 
b) tempo de protrombina. 
►c) tempo de tromboplastina parcial ativada. 
d) tempo de coagulação. 
e) contagem de plaquetas. 

 
16 - Criança de 8 anos de idade apresenta um nódulo submucoso, assintomático, de coloração azulada, no lado direito da 

mucosa labial inferior. Qual exame complementar é o adequado para confirmar o diagnóstico? 
 

►a) Biópsia excisional. 
b) Biópsia com escova.  
c) Aspiração por agulha fina.  
d) Citologia exfoliativa. 
e) Imunofluorescência. 

 
17 - Homem de 35 anos de idade se apresenta na clínica com a gengiva edemaciada, arroxeada e com áreas ulceradas e de 

necrose. Esse quadro é compatível com: 
 

a) anemia. 
►b) leucemia. 
c) linfangioma. 
d) linfoma. 
e) mieloma. 

 
18 - Os fatores de coagulação são proteínas que estão em circulação no sangue. Um dos mais importantes é o fibrinogênio, 

que é conhecido como fator: 
 

►a) I. 
b) II. 
c) VIII. 
d) IX. 
e) X. 

 
19 - A glossite romboidal mediana: 
 

a) é uma lesão com potencial de malignidade. 
b) é tratada com corticoides. 
c) apresenta-se com sintomatologia dolorosa. 
d) localiza-se em qualquer região da língua. 
►e) apresenta áreas de atrofia papilar. 
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20 - Sobre os exames de sangue úteis para o diagnóstico de lesões bucais, é correto afirmar: 
 

a) A deficiência de vitamina B12 está associada a infecções virais. 
b) O fator antinuclear (FAN) está diminuído nas doenças autoimunes. 
c) Os níveis do componente complemento elevados sugerem leucemias. 
►d) A fosfatase alcalina está aumentada em casos de hiperparatireoidismo. 
e) A titulação baixa de anticorpos específicos indica infecção viral. 

 
21 - O exame utilizado para verificar a imunidade contra hepatite B é: 
 

a) HBsAg. 
►b) HBsAb. 
c) HBcAg. 
d) HBcAb. 
e) HBeAg. 

 
22 - As estrias de Wickham podem ser observadas em: 
 

a) nevo branco esponjoso. 
b) eritema multiforme. 
►c) líquen plano. 
d) leucoplasia pilosa. 
e) lúpus eritematoso. 

 
23 - Em relação às lesões benignas de mucosa, assinale a alternativa correta. 
 

a) O granuloma piogênico é uma resposta exuberante a um trauma ou irritação local bastante dolorida, sangrante e de 
coloração que varia de rosa a roxo. 

►b) O fibroma ossificante periférico origina-se das células do periósteo ou do ligamento periodontal, o que explica sua 
localização na gengiva. 

c) A hiperplasia fibrosa inflamatória é mais comumente encontrada na mucosa jugal, próxima ao rebordo alveolar. 
d) A fibromatose gengival é muito comum em pacientes idosos e clinicamente apresenta-se como uma “impressão” da prótese 

total no palato. 
e) O granuloma gravídico é um granuloma verdadeiro induzido por trauma mecânico. 

 
24 - Sobre o câncer bucal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O carcinoma epidermoide representa o tipo histológico mais frequente do câncer de boca. 
2. O câncer de lábio tem prognóstico pior do que o câncer de cavidade bucal. 
3. O tratamento oncológico depende da localização e do tamanho tumor bem como da presença de metástases 

regionais ou à distância. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
25 - O sistema de estadiamento TNM permite a classificação de tumores malignos de acordo com o tamanho (T), a 

metástase regional (N), e a metástase a distância (M) desses tumores, possibilitando melhor direcionamento do 
tratamento e facilitando a elaboração de um prognóstico. Nesse contexto, um tumor em cavidade bucal de 3 cm, sem 
presença de metástases regionais ou a distância é classificado como: 

 

a) T1N0M0. 
b) TXN1M0. 
c) T4N0M0. 
d) T3N1MX. 
►e) T2N0M0. 

 
 
26 - A síndrome de Sjögren, caracterizada pela diminuição da produção salivar, apresenta os seguintes sinais e sintomas, 

EXCETO:  
 

a) dificuldade no uso de próteses e deglutição. 
b) mucosa bucal vermelha e sensível. 
c) halitose e ardor bucal. 
►d) freio lingual aumentado e hipertensão. 
e) língua seca e fissurada. 
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27 - O valor de referência dos níveis de hemoglobina em um homem adulto é: 
 

►a) 13 – 17 g/dL. 
b) 8 – 10 g/dL. 
c) 25 – 32 g/dL. 
d) 4,5 – 6 g/dL. 
e) 20 – 23 g/dL. 

 
28 - A hiperplasia gengival medicamentosa está associada a algumas classes de medicamentos. São dois fármacos que 

podem estar associados ao aparecimento dessa lesão: 
 

►a) nifedipina e ciclosporina. 
b) dexametasona e diazepam. 
c) amoxicilina e dexametasona. 
d) nistatina e lorazepam. 
e) alendronato e ciclosporina. 

 
29 - O líquen plano oral é uma doença autoimune inflamatória com manifestações que podem variar de estrias brancas a 

áreas atróficas ou ulceradas. O tratamento é indicado: 
 

a) sempre que o paciente apresentar lesão oral. 
b) apenas quando as lesões forem eritematosas. 
►c) sempre que o paciente apresentar sintomatologia dolorosa. 
d) enquanto as lesões estiverem presentes. 
e) pelo médico reumatologista. 

 
30 - Paciente de 55 anos, do sexo feminino, compareceu à consulta com queixa principal de "dor e ardência nas gengivas". 

A paciente relatou na anamnese que a sintomatologia iniciou há 2 semanas, após seu dentista habitual ter realizado 
raspagem gengival. Ao exame clínico, observou-se gengiva inflamada e gengivite descamativa, sem acúmulo de 
biofilme e sem bolsas periodontais. São hipóteses diagnósticas, EXCETO: 

 

a) líquen plano. 
b) lúpus eritematoso.  
c) pênfigo vulgar. 
d) penfigoide cicatricial. 
►e) gengivite ulcerativa necrosante. 

 
31 - Paciente do sexo feminino, com 40 anos de idade, apresentava queixa de assimetria facial do lado direito. Paciente 

notou que o aumento de volume começou a surgir há aproximadamente 3 anos. Ao exame físico intraoral, a paciente 
apresentava discreto aumento de volume na região de molar inferior do lado direito. Radiograficamente, observou-se 
uma lesão radiolúcida multiloculada, com aspecto de "favos de mel" de aproximadamente 6 cm em região de ramo, 
ângulo e corpo da mandíbula do lado direito. Foi feita uma biopsia incisional, e na análise histopatológica foi observado 
padrão folicular, presença de ilhotas de epitélio exibindo células periféricas com núcleo polarizado, em meio a um 
estroma de tecido conjuntivo denso. Qual é o tratamento de escolha para esse caso?  

 

a) Enucleação da lesão  
b) Radioterapia.  
►c) Ressecção parcial da mandíbula.  
d) Enucleação da lesão + crioterapia.  
e) Radioterapia + ressecção parcial de mandíbula. 

 
32 - O tratamento antineoplásico sistêmico destrói, além das células neoplásicas, células normais, principalmente aquelas 

com alto índice de mitose. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A mucosite oral associada à quimioterapia se desenvolve alguns dias após o início do tratamento. 
2. A mucosite associada à radioterapia afeta principalmente as superfícies de mucosas irradiadas. 
3. A manifestação da mucosite é caracterizada por uma mucosa atrófica edemaciada, eritematosa e friável. 
4. Os principais sintomas da mucosite são dor, ardência e dificuldade na alimentação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
33 - Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço podem ser tratados com radioterapia e/ou quimioterapia. Ambos os 

tratamentos podem ter efeitos colaterais que exigem cuidados. Qual é a complicação oral mais comum associada a 
esses tratamentos? 

 

a) Xerostomia. 
►b) Mucosite oral. 
c) Perda de paladar. 
d) Osteonecrose. 
e) Trismo.  
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34 - A osteorradionecrose: 
 

1. acomete com mais frequência a maxila. 
2. apresenta risco de desenvolvimento apenas nos primeiros 5 anos pós-tratamento. 
3. tem prognóstico melhor do que a osteonecrose associada a medicamentos. 
4. está associada a recidiva do câncer oral. 

 

É/São verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 

►a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
35 - Sobre as osteonecroses associadas ao tratamento oncológico, é correto afirmar: 
 

a) O processo de patogênese da osteonecrose associada a medicamentos e da osteorradionecrose é o mesmo. 
b) A osteorradionecrose é autolimitante e atinge apenas pequenas áreas da mandíbula. 
c) Para reduzir os riscos de osteonecrose associada a medicamentos, basta interromper o uso da medicação para realização 

de procedimentos cirúrgicos odontológicos. 
►d) A osteonecrose associada a medicamentos tem relação com a dose e o tempo de uso das medicações. 
e) O risco de desenvolvimento de osteorradionecrose é o mesmo independentemente da dose de radiação recebida pelo 

paciente.  
 
36 - A queilite angular é caracterizada por eritema e descamação, estando associada ao/à: 
 

a) exposição à radiação ultravioleta. 
►b) infecção por Candida albicans e Staphylococcus aureus.  
c) ressecamento das mucosas. 
d) uso de cigarro de palha. 
e) trauma mecânico. 

 
37 - Para o diagnóstico definitivo da leucoplasia, é necessário: 
 

►a) excluir outras manifestações em forma de placa branca. 
b) realizar biopsia excisional. 
c) realizar citologia exfoliativa. 
d) realizar imunoistoquímica para HPV. 
e) confirmar que a lesão fundamental é raspável. 

 
38 - A leucoplasia proliferativa verrucosa: 
 

a) é um diagnóstico que se confirma por características histológicas muito específicas da doença. 
b) tem o mesmo fator etiológico da leucoplasia pilosa do bordo lingual. 
►c) tem um dos mais altos potenciais de transformação maligna oral. 
d) apresenta evolução muito rápida e aguda. 
e) é uma evolução da candidíase pseudomembranosa. 

 
39 - A doença do enxerto contra o hospedeiro é uma complicação dos transplantes: 
 

a) de medula óssea autólogos. 
b) de medula óssea singênicos. 
►c) de medula óssea alogênicos. 
d) de células de sangue periférico autólogos. 
e) entre univitelinos. 

 
40 - O câncer de cabeça e pescoço mais relacionado à infecção pelo HPV está localizado no/na: 
 

a) lábio. 
b) assoalho de boca. 
c) palato. 
►d) orofaringe. 
e) dorso lingual. 

 
 
41 - É considerada(o) uma lesão com potencial de malignização da mucosa oral: 
 

a) a candidíase pseudomembranosa. 
►b) a fibrose submucosa. 
c) a hiperplasia fibrosa inflamatória. 
d) o ameloblastoma. 
e) a hiperceratose friccional. 
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42 - A intervenção com interrupção do fator traumático em mucosa oral será benéfica para o tratamento da(o): 
 

a) lipoma. 
b) hemagioma. 
c) líquen plano. 
d) papiloma escamoso. 
►e) hiperplasia fibrosa inflamatória. 

 
43 - É uma lesão com maior indicação de tratamento na atenção primária: 
 

►a) mucocele. 
b) penfigoide benigno de mucosa. 
c) cisto dentígero. 
d) sialolitíase. 
e) leucoplasia pilosa. 

 
44 - O achado histopatológico de infiltrado inflamatório neutrofílico é uma característica microscópica que colabora com o 

diagnóstico de: 
 

a) líquen plano. 
►b) granuloma piogênico. 
c) granuloma periférico de células gigantes. 
d) mucocele. 
e) úlcera neutropênica. 

 
45 - Um jovem de 23 anos queixa-se do aparecimento de um volume no ventre lingual com aumento e diminuição 

significativo de tamanho ao longo de 3 semanas. Essa queixa é compatível com o diagnóstico clínico de: 
 

a) papiloma. 
b) condiloma. 
c) sífilis. 
►d) mucocele. 
e) varicosidades linguais. 

 
46 - Após 48 dias do transplante de medula óssea alogênico, o paciente apresenta múltiplas pequenas lesões ulceradas 

dolorosas no palato. Esse aspecto clínico é compatível com: 
 

►a) infecção herpética. 
b) candidíase eritematosa. 
c) aspergilose. 
d) infecção pelo HPV. 
e) afta vulgar. 

 
47 - Um paciente com anemia aplástica severa apresenta uma úlcera única no palato mole de evolução rápida e que 

desaparece em uma semana espontaneamente. O diagnóstico clínico é compatível com: 
 

a) doença do enxerto contra o hospedeiro. 
b) mucosite oral. 
►c) úlcera neutropênica. 
d) eritroplasia.  
e) infecção herpética. 

 
48 - É considerado um cisto odontogênico inflamatório: 
 

a) cisto dentígero. 
b) cisto de erupção. 
c) cisto nasolabial. 
d) cisto periodontal lateral. 
►e) cisto radicular. 

 
49 - A ciclosporina é utilizada no tratamento das manifestações hematopoiéticas primárias da(o): 
 

a) leucemia mieloide aguda. 
b) leucemia mieloide crônica. 
►c) anemia aplástica severa. 
d) linfoma. 
e) anemia megaloblástica. 

 
50 - A marsupialização é um tratamento utilizado para diminuição do volume de lesões como: 
 

►a) cistos odontogênicos dos maxilares. 
b) mucoceles. 
c) ameloblastomas. 
d) odontomas. 
e) displasias fibrosas poliostóticas. 

 


