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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A respeito da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a opção

correta.

A O Programa Saúde da Família, uma das linhas de atuação do

Programa Brasil Sorridente, promove o deslocamento de

agentes de saúde e especialistas até a comunidade, permitindo,

assim, a integralidade das ações de atenção básica de saúde

bucal.

B De acordo com o organograma de funcionamento da Política

Nacional de Saúde Bucal, o paciente portador de necessidades

especiais não poderá ser atendido pela atenção básica de saúde

bucal, devendo ser atendido pela atenção especializada,

inserida na política do Plano Nacional para Pessoas com

Deficiência.

C O Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais

e municipais de saúde e o Conselho de Saúde Suplementar, foi

o responsável por criar a Política Nacional de Saúde Bucal.

D As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal visam, entre

outros aspectos, a universalidade e a integralidade da atenção

à saúde bucal.

E Implementado juntamente com a Política Nacional de Saúde

Bucal, o Programa Brasil Sorridente objetiva ampliar o

atendimento básico de saúde, melhorar o atendimento

secundário e cuidar da saúde da família, distribuindo

dentifrícios fluoretados em áreas que apresentam índice de

CPO-D maior que 3. 

QUESTÃO 32

Acerca dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs),

criados com o intuito de promover a ampliação da atenção

secundária de saúde bucal, assinale a opção correta. 

A Os CEOs compõem a estrutura do Programa Brasil Sorridente

e têm como função básica a atenção secundária e terciária da

saúde bucal, por meio das especialidades odontológicas.

B Os CEOs trabalham pelo sistema da livre demanda, ou seja, o

próprio paciente pode procurar atendimento especializado,

conforme sua queixa principal.

C O governo federal, por meio de repasse pelo Ministério da

Saúde, disponibiliza incentivo financeiro de sessenta mil reais

para implementação de CEOs tipo II, recurso que deve ser

utilizado para construção, ampliação, reforma e aquisição de

equipamentos odontológicos.

D Não cabe aos CEOs atender pacientes com suspeita de câncer

bucal, uma vez que existem unidades próprias para isso, os

chamados UNACONs ou CACONs.

E Os CEOs devem realizar uma produção mínima mensal de

procedimentos em cada especialidade, definida na Portaria

n.º 1.464/GM, de 2011.

QUESTÃO 33

Em relação às ações da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale
a opção correta.

A No âmbito dessa política, as ações de recuperação do indivíduo
buscam devolver capacidades perdidas e reintegrá-lo no
ambiente social e nas atividades laborais.

B A organização da ação de fluoretação das águas compete ao
Ministério da Saúde, que recebe os dados regionais por meio
do trabalho dos agentes comunitários de saúde.

C Para melhor identificar os principais grupos de ações para
promoção, proteção e recuperação da saúde, é necessário
conhecer o perfil epidemiológico da população.

D Para permitir amplo acesso às ações educativas em saúde
bucal, foram criados centros próprios, com infraestrutura
adequada para aulas expositivas, videoconferências e
“escovódromos”.

E Um fator que define a necessidade de aplicação tópica de flúor
é a concentração de flúor na água consumida regularmente,
sendo considerado baixo um valor de 2,5 ppm F.

QUESTÃO 34

Um paciente de dezoito anos de idade, saudável,
apresentou queixa de dificuldade de movimentação da língua. Ao
exame físico, observou-se, durante o movimento de protrusão,
desvio para o lado esquerdo.

Com base nessas informações, é correto afirmar que esse paciente
apresenta lesão no nervo

A hipoglosso do lado direito.

B glossofaríngeo do lado direito

C lingual do lado esquerdo.

D hipoglosso do lado esquerdo.

E glossofaríngeo do lado esquerdo.

QUESTÃO 35

Assinale a opção que apresenta o exame de imagem mais indicado
para o estudo da hiperplasia condilar unilateral.

A tomografia computadorizada da ATM

B ultrassonografia da ATM

C radiografia transcraniana para ATM

D ressonância magnética da ATM

E radiografia panorâmica digital

QUESTÃO 36

Assinale a opção que apresenta apenas anestésicos locais do tipo
éster.

A benzocaína, etidocaína, ropivacaína e clorprocaína

B articaína, benzocaína, procaína e bupivacaína

C articaína, lidocaína, procaína e etidocaína

D lidocaína, etidocaína, bupivacaína e clorprocaína

E benzocaína, procaína, tetracaína e clorprocaína
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QUESTÃO 37

Assinale a opção que apresenta condição patológica que
contraindica o uso de anestésicos locais do tipo éster.

A diabetes melito descompensada
B síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)
C colinesterase plasmática atípica
D metemoglobinemia adquirida
E hipertermia maligna

QUESTÃO 38

Considere que, em uma situação laboratorial, tenha sido produzida
solução anestésica com concentração de 6% de sal anestésico e
vasoconstritor com diluição em solução anestésica de 1: 500.000 e
essa solução tenha sido apresentada em uma ampola de 2 mL. Nessa
situação, a quantidade correta de sal anestésico e de vasoconstritor
é, respectivamente, igual a

A 120 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
B 12 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
C 12 mg/ampola e 0,004 mg/ampola.
D 60 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
E 120 mg/ampola e 0,004 mg/ampola.

QUESTÃO 39

Por meio do coagulograma completo, exame laboratorial
complementar para cirurgia bucomaxilofacial solicitado
especialmente no caso de procedimentos cirúrgicos sob anestesia
geral, é possível verificar 

A o TTP (tempo de tromboplastina parcial), que permite
identificar alterações na via intrínseca da cascata da
coagulação.

B o RNI, conhecido como razão normalizada internacional, cuja
fórmula parte do tempo de protrombina (TP) do paciente,
importante na avaliação de pacientes que fazem uso de
anticoagulantes orais.

C casos de neutrofilia, isto é, aumento da quantidade de
neutrófilos, comum em infecções odontogênicas crônicas.

D a contagem de plaquetas, que em um paciente adulto saudável
varia de 100.000 a 200.000 células/mm³ de sangue.

E os fatores de coagulação II, VII, IX e X, cuja produção
depende da vitamina K.

QUESTÃO 40

Durante a realização de exame complementar radiográfico
do tipo panorâmica dos maxilares, em paciente de trinta e
cinco anos de idade, foi observada área radiolúcida de
aproximadamente 1cm de diâmetro, delimitada por fina camada
radiopaca envolvendo a coroa do dente 23, incluso em posição
transalveolar.

Nesse caso, as hipóteses diagnósticas mais prováveis são

A cisto dentígero e osteossarcoma.
B odontoma complexo e ameloblastoma.
C cisto radicular e lesão periférica de células gigantes.
D odontoma composto e tumor odontogênico adenomatoide.
E cisto dentígero e tumor odontogênico adenomatoide.

QUESTÃO 41

Um paciente de trinta e quatro anos de idade, saudável, foi
encaminhado para avaliação e tratamento no CEO próximo a sua
residência, queixando-se, principalmente, de dor e inchaço,
aproximadamente sete dias. Durante anamnese, o paciente relatou
ter quebrado uma prótese fixa no dente 36 havia mais de dois anos,
mas que não tinha, até então, procurado atendimento odontológico.
Ao exame físico, observou-se ponto de flutuação na região de fundo
de vestíbulo bucal do referido dente, sem presença de fístula ou
secreção.

Assinale a opção que apresenta a conduta mais adequada ao caso
apresentado acima.

A profilaxia antibiótica; exodontia; drenagem via alveolar
B profilaxia antibiótica; incisão e drenagem do abscesso;

colocação de dreno e manutenção por uma semana
C antibioticoterapia de largo espectro
D incisão extrabucal; drenagem do abscesso; instalação de dreno

e manutenção por uma semana
E profilaxia antibiótica; incisão e drenagem do abscesso;

colocação de dreno e manutenção por até setenta e duas horas

RASCUNHO
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QUESTÃO 42

Se, na realização de bloqueio anestésico realizado de maneira
incorreta, a solução anestésica for deixada na saída do forame
redondo, ocorrerá insensibilidade em

A toda a mandíbula e no terço posterior da língua no lado
anestesiado.

B apenas a região de molares superiores do lado anestesiado.
C toda a maxila e região de palato mole do lado anestesiado.
D todos os dentes mandibulares do lado anestesiado, nos dois

terços anteriores da língua e na mucosa vestibular dos dentes
do lado anestesiado.

E todo o globo ocular, na conjuntiva, nas glândulas lacrimais e
em parte da mucosa nasal no lado anestesiado.

QUESTÃO 43

Acerca das medicações do grupo benzodiazepínico, indicadas para
controle da ansiedade, especialmente em casos de cirurgia, assinale
a opção correta.

A São exemplos de drogas benzodiazepínicas o diazepam, o
clonazepam, o buscopan e o fentanil.

B A prescrição de benzodiazepínicos deve ser feita em
receituário especial (em duas vias) contendo os dados
completos do cirurgião dentista, do comprador e da própria
medicação.

C Os benzodiazepínicos atuam no sistema nervoso central como
inibidores do GABA, reduzindo a capacidade de
neurotransmissão e, consequentemente, diminuindo as reações
químicas que provocam a ansiedade.

D Além do efeito ansiolítico, os benzodiazepínicos podem
produzir sedação, hipnose, relaxamento muscular e ação
anticonvulsivante.

E Os benzodiazepínicos são sempre indicados para pacientes
ansiosos e não colaboradores, que devem começar a tomá-los,
por via parenteral, na noite que antecede o procedimento
cirúrgico.

QUESTÃO 44

Para a aplicação de anestesia geral, sempre que possível, e
principalmente em cirurgias eletivas, faz-se necessária uma
avaliação pré-anestésica. Nessa avaliação, o médico anestesista
observa, entre outros aspectos, o estado físico do paciente.
A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

A Mesmo pacientes com parada cardiorrespiratória são
submetidos à avaliação de estado físico, sendo, nesse caso,
classificados como ASA 6. 

B Em paciente ASA 2, poderá ser realizado qualquer tipo de
procedimento cirúrgico sob anestesia geral, uma vez que esse
tipo de paciente é saudável.

C O paciente que apresenta angina pectoris estável, classificado
como ASA 1, pode ser liberado pelo médico anestesista para
submeter-se a quaisquer procedimentos cirúrgicos eletivos em
cirurgia bucomaxilofacial.

D O estado físico de paciente que se encontra hospitalizado é
considerado ruim, sendo esse tipo de paciente automaticamente
classificado como ASA 5.

E O paciente com diabetes melito descompensada, classificado
como ASA 3, deve tratar-se antes do procedimento cirúrgico
eletivo.

QUESTÃO 45

Assinale a opção correta com relação às drogas anti-inflamatórias
esteroidais.

A Dada sua função antiedemogênica, é sempre recomendada a
utilização de esteroides no transoperatório, a partir do início do
procedimento cirúrgico.

B É completamente proibido o uso de esteroides em pacientes
com doenças autoimunes, pois, isso prejudicaria ainda mais as
defesas do organismo, devido à ação imunossupressora dessas
drogas.

C Esteroides, quando prescritos no pós-operatório, devem ser
utilizados por longos períodos de tempo, de modo que os
efeitos terapêuticos sejam maiores que os efeitos colaterais.

D Os esteroides atuam diretamente nas vias cicloxigenase e
lipoxigenase, evitando a formação de prostaglandinas e
leucotrienos, produtos finais da inflamação.

E Os esteroides inibem a mobilização de fosfolipídios e a
formação do ácido araquidônico, o que reduz a exacerbação do
processo inflamatório.

QUESTÃO 46

Os produtos finais prostaglandinas e leucotrienos apresentam como
efeitos importantes

A hipotermia local e reparo de tecidos mineralizados, por
aposição de células mesenquimais indiferenciadas.

B macrocitose e aumento do pH local, devido à ativação do
sistema de complemento.

C constrição vascular e relaxamento muscular, em virtude da
presença de óxido nítrico.

D exsudação plasmática constante e dor, como consequência da
potencialização das cininas.

E leucopenia e diminuição do tempo de sangramento, devido a
alteração na agregação plaquetária.

QUESTÃO 47

Uma paciente de trinta e oito anos de idade apresentou
lesão pediculada em região labial inferior, de aproximadamente 8
mm em seu maior diâmetro, assintomática, de crescimento lento e
coloração normal.

Para o diagnóstico dessa lesão, é indicada a biópsia

A excisional, além da conservação da peça em solução de formol
a 25%, em frasco duas vezes maior que a peça.

B excisional, além da conservação da peça em solução de formol
a 70%, em frasco duas vezes maior que a peça.

C excisional, além da conservação da peça em solução de formol
a 10%, em frasco dez vezes maior que a peça.

D incisional, além da conservação da peça em solução de formol
a 25%, em frasco dez vezes maior que a peça.

E excisional, além da conservação da peça em solução de formol
a 10%, em frasco duas vezes maior que a peça.
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QUESTÃO 48

Uma paciente de vinte e três anos de idade compareceu a
clínica de odontologia para exodontia de resto radicular do dente
34. Ao exame físico, o profissional percebeu palidez na mucosa
palpebral e bucal. O resultado do exame laboratorial de sangue
solicitado mostrou contagem de eritrócitos de 3 × 106 /mm³ e taxa
de hemoglobina de 10 g/dL. 

O diagnóstico mais provável para essa paciente é de

A linfocitose.
B leucopenia.
C anemia.
D agranulocitose.
E trombocitopenia.

QUESTÃO 49

Na radiografia de rotina de uma paciente negra, foram observadas
áreas radiolúcidas circunscritas, próximas, não havendo evidência
de união com os ápices dos dentes anteriores da mandíbula, que se
apresentaram com vitalidade pulpar. Essas são características
clínicas e radiográficas de

A displasia cementária periapical.
B abscesso periodontal.
C granuloma periapical.
D cisto periapical.
E fibroma ossificante.

QUESTÃO 50

No que se refere à utilização de fármacos por pacientes renais
crônicos, assinale a opção correta.

A Se o paciente faz uso de medicamento anticoagulante oral,
como, por exemplo, o AAS, após liberação médica, tal droga
deverá ser suspensa 48 horas antes do procedimento cirúrgico.

B O uso da tetraciclina por esses pacientes deve ser evitado,
porque tal droga promove aumento dos níveis de nitrogênio
ureico do sangue. As penicilinas e a clindamicina, por sua vez,
podem ser utilizadas, desde que o médico corrija a dosagem
e(ou) o intervalo.

C Deve-se evitar a prescrição, para esses pacientes, de qualquer
anestésico que contenha vasoconstritor, especialmente a
felipressina.

D Se o paciente estiver em terapia de diálise, será obrigatória a
realização de profilaxia antibiótica, preferencialmente com
2 g de amoxicilina, via oral, uma hora antes da intervenção
cirúrgica.

E Havendo indicação cirúrgica, o paciente deve ser submetido à
cirurgia o mais rapidamente possível, em sessão única, para
evitar o uso demasiado de medicações, em várias sessões.

QUESTÃO 51

Considerando que durante o processo de exodontia, a raiz mesial do
dente 26 tenha sido a fraturada pelo cirurgião, e que esse fato tenha
resultado na intrusão desse fragmento no seio maxilar homolateral,
assinale a opção correta.

A A manobra de Valsava está indicada para auxiliar na remoção
da raiz.

B Os nervos alveolares superiores, palatino e pterigomandibular
deverão ser anestesiados para essa cirurgia.

C Os ramos dos pares cranianos de nervos V e VII estarão
envolvidos nessa cirurgia.

D Por se tratar de uma cirurgia considerada limpa, apenas o uso
de analgésicos será recomendado no pós-operatório.

E O acesso mais recomendado para a retirada dessa raiz mesial
é o acesso de Caldwell Luck.

QUESTÃO 52

Um paciente com vinte e oito anos de idade que tinha

sofrido um acidente automobilístico havia aproximadamente

duas horas recebeu os primeiros atendimentos hospitalares na

unidade de trauma, onde recebeu os cuidados ATLS. Esse paciente

foi diagnosticado com Glasglow 14, trauma leve de crânio e de

face. Em seguida, ele foi avaliado pelo cirurgião bucomaxilofacial,

que observou o seguinte quadro: sangramento discreto pelo nariz e

parestesia na região do nervo infraorbitário esquerdo, má oclusão

e hematoma sublingual à esquerda e lesões cortocontusas em face.

Acerca do caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

A Anestesia dos ramos do nervo facial está indicada para

instalação de aparelho do tipo barras de Erich e para um

possível bloqueio maxilomandibular.

B Fios de sutura multifilamentados do tipo seda 3.0 são os mais

indicados para possíveis suturas cortocontusas na pele desse

paciente.

C O fato de o paciente apresentar o olho esquerdo com diplopia

e limitação dos movimentos para baixo é indicativo de que

houve fratura de assoalho de órbita esquerda associado ao

encarceramento de mucosa sinusal.

D O cirurgião deve solicitar radiografia de face tipo Hirtz, para

confirmar o diagnóstico de fratura de órbita.

E Caso o referido paciente apresente desoclusão do lado

esquerdo e mordida cruzada homolateral, uma radiografia com

incidência do tipo Towne está indicada para diagnosticar uma

possível fratura de côndilo.

QUESTÃO 53

Assinale a opção correta a respeito das técnicas e táticas da cirurgia

bucomaxilofacial.

A A extração dos dentes caninos e incisivos deve ser realizada

com o fórceps de número 1, e a dos pré-molares inferiores,

com o fórceps número 150.

B O acesso cirúrgico do ápice dentário de um primeiro pré-molar

superior poderá ser realizado pelo acesso do tipo Wassmund

ou, ainda, pelo acesso do tipo semilunar.

C Apreensão, deslocamento vestibular e palatino, rotação e

avulsão são movimentos adequados para a exodontia de um

dente 24 em posição normal.

D Limas endodônticas, periótomos, fórceps 201 e alavancas retas

são instrumentos auxiliares para a extração de remanescentes

de raízes fraturadas.

E Segundo a classificação de Pell e Gregory, na impacção classe

1, o terceiro molar está completamente envolvido por osso do

ramo mandibular e, na impacção classe A, o plano oclusal do

siso impactado está no mesmo nível do plano oclusal do

segundo molar.
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QUESTÃO 54

A classificação das fraturas do terço médio da face proposta no
século XIX por René Le Fort é ainda utilizada em traumatologia
bucomaxilofacial. No entanto, as características atribuídas
às fraturas sofreram alterações ao longo dos anos, novas
tecnologias. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Tratando-se de fratura Lee Fort II, o traço de fratura
passa bilateralmente pelas suturas, frontozigomáticas e há
comprometimento dos arcos zigomáticos.

B A fratura Le Fort III é diagnosticada por meio de exame clínico
e radiografia do tipo PA de face.

C O diagnóstico da fratura Le Fort II, também chamada fratura
piramidal de face, é realizado por exame clínico e tomografia
computadorizada de face (janela para tecido ósseo).

D Narizes em sela, alongamento da face, rinolicorreia são
aspectos associados à fratura do tipo Le Fort I.

E A fratura Le Fort I causa parestesia do infraorbitário bilateral,
blefaro-hematoma bilateral e rinorragia.

QUESTÃO 55

Considere que determinado paciente, submetido à exodontia de
terceiro molar inferior, tenha retornado ao consultório no
terceiro dia pós-operatório com forte dor local e que, ao exame
clínico, o profissional que o atendeu tenha notado sítio cirúrgico
com tecido necrótico e secreção purulenta. Nesse caso, o
diagnóstico mais provável e o tratamento de escolha são,
respectivamente,

A pericoronarite e bochecho com clorexidina 0,12%.
B alveolite seca e bochecho com água oxigenada 10 volumes.
C alveolite purulenta e prescrição de antibiótico.
D alveolite seca e prescrição de antibiótico.
E pericoronarite e prescrição de antibiótico.

QUESTÃO 56

A respeito da terapêutica de suporte à dor utilizada para as cirurgias
bucomaxilofaciais, assinale a opção correta.

A A utilização de corticoide antes da cirurgia tende a elevar a
quantidade de analgésico a ser administrado ao paciente no
pós-operatório.

B No pós-operatório de um paciente com úlcera gástrica, deve-se
utilizar um anti-inflamatório não esteroidal (AINES).

C Os derivados da codeína são mais indicados para pacientes
com dores leves.

D A utilização da dipirona sódica é contraindicada a pacientes
hipertensos, uma vez que o medicamento eleva a pressão
sanguínea.

E Os derivados do ácido acetilsalicílico apresentam como efeito
colateral a alteração da função plaquetária.

QUESTÃO 57

Considere que um paciente de treze anos de idade, vítima de queda
da própria altura, tenha sido conduzido ao pronto-socorro com
ferimento corto-contuso na base do mento, com mordida aberta
anterior e com trismo mandibular. Nessa situação, o diagnóstico
mais provável é de

A fratura parasinfisária na mandíbula.
B fratura mandibular na linha média.
C fratura condilar bilateral.
D deslocamento dos incisivos para lingual.
E fratura maxilar com impacção na região dos incisivos e

deslocamento inferior na região dos molares.

QUESTÃO 58

A respeito de exames complementares para a realização de
diagnósticos em pacientes vítimas de trauma, assinale a opção
correta.

A A radiografia panorâmica permite visualizar fraturas em toda
a extensão da mandíbula, incluindo-se os côndilos.

B O exame radiográfico periapical completo deve ser solicitado
no primeiro atendimento, para verificar possíveis fraturas
dentárias em caso de fraturas faciais complexas.

C Em pacientes inconscientes, é mais indicada a realização de
radiografias póstero-anteriores.

D A técnica de Hirtz com incidência sub-mento-vértex é indicada
para pacientes com fraturas de linha média mandibular.

E A incidência póstero-anterior conhecida como técnica de
Towne causa um alongamento na imagem, impedindo a
visualização de fraturas em sínfise mandibular.

QUESTÃO 59

De acordo com as normas de obtenção de imagens utilizadas em
odontologia, assinale a opção correta.

A O método de Clark, embasado no princípio do paralelismo,
possibilita, com uma tomada radiográfica apenas, a
determinação de qual objeto está mais próximo do filme.

B Para se determinar o comprimento dos implantes dentários a
serem utilizados, deve-se solicitar a radiografia panorâmica
mapeada para implantes, exame que fornece com precisão as
medições necessárias.

C Os aparelhos de raio-x utilizados atualmente erradiam apenas
a região a ser examinada, não sendo necessária, portanto, a
utilização de aventais de chumbo.

D A tomografia computadorizada, que permite visualizar mais
detalhes que a radiografia convencional, pode ser indicada para
gestantes, uma vez que não utiliza radiação ionizante.

E A ecografia é indicada para a análise de alterações
volumétricas em tecidos moles do organismo humano, como,
por exemplo, as glândulas salivares maiores.

QUESTÃO 60

No que concerne a implantes dentários, assinale a opção correta.

A O tratamento de superfície feito nos implantes visa, entre
outros objetivos, transformar a qualidade de osso do tipo V em
tipo IV.

B Considera-se normal que nos implantes que tenham sofrido
osseointegração haja perda óssea peri-implantar de até
aproximadamente 5 mm no primeiro ano de pós-operatório.

C É possível melhorar o travamento primário por meio da 
diminuição da quantidade de fresas, suprimindo-se, por
exemplo, a utilização da fresa countersink em ossos tipo I
ou II.

D Como, durante a fresagem, a irrigação excessiva com soro
fisiológico pode causar o aquecimento e necrose óssea do
local, a irrigação intermitente é a mais indicada nesse caso.

E A inclinação vestíbulo-lingual do implante deve,
preferencialmente, coincidir com o eixo de força mastigatória,
fato que aumenta a longevidade do implante.
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QUESTÃO 61

Assinale a opção correta no que se refere aos implantes dentários.

A Se, após a segunda semana de cirurgia, não houver inflamação,
pode-se proceder à instalação de carga imediata.

B Nos implantes unitários imediatos, é recomendada a ativação
da carga de oclusão em 100%.

C No momento da implantação o implante não pode apresentar
nenhuma mobilidade.

D Osso tipo IV apresenta travamento primário melhor que osso
tipo I.

E A ausência de áreas radiolúcidas peri-implantar em exame
radiográfico sem distorção relaciona-se a um bom prognóstico.

QUESTÃO 62

Acerca de aspectos relevantes em urgências e emergências em
odontologia, assinale a opção correta.

A Para pacientes com angina peitoral, sinal de infarto, é indicada
a utilização sublingual de amino glicosídeos.

B A posição de decúbito dorsal com membros inferiores mais
elevados auxilia a perfusão sanguínea no cérebro, sendo
indicada para pacientes com distúrbios do tipo lipotimia.

C A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada o
mais rapidamente possível toda vez que o profissional perceber
que o paciente perdeu a consciência, para evitar danos por falta
de oxigenação no cérebro.

D As reações anafiláticas podem ser tratadas, inicialmente, por
meio da administração de dose de 3 mL de adrenalina 1:1000
por via subcutânea.

E Leucocitose acima de 15.000 mm3 pode ser indicativo de
quadro de diabetes.

QUESTÃO 63

Assinale a opção correta, a respeito de biossegurança.

A O uso de equipamento de proteção individual tem a finalidade
de impedir que microrganismos provenientes de pacientes, por
meio de sangue, fluidos orgânicos, secreções e excreções,
contaminem o profissional de saúde.

B Utiliza-se a desinfecção quando se objetiva destruir todos os
microrganismos presentes em determinado material ou
superfície.

C A esterilização pode ser realizada em autoclave, que utiliza
calor seco, ou em estufa que utilizada calor úmido, sendo mais
indicado o uso de estufa para esse fim.

D Hepatite B, hepatite C, leishmaniose, herpes, AIDS e
tuberculose podem ser adquiridas por contaminação na prática
odontológica.

E Conforme o  risco de transmissão de infecção e a necessidade
de esterilização ou desinfecção, os instrumentos cirúrgicos, são 
classificados em duas categorias: críticos ou semicríticos.

QUESTÃO 64

Assinale a opção que apresenta a ordem cronológica correta dos
estágios do processo de cicatrização dos tecidos.

A agregação plaquetária, hemostasia e coagulação
B trauma inflamatório, hemostasia, fibroplastia e regeneração
C edema, hemostasia e agregação plaquetária
D fibroblástico, de remodelação e inflamatório
E inflamatório, fibroblástico e de remodelação

QUESTÃO 65

Ainda acerca de biossegurança, assinale a opção correta.

A O glutaraldeído pode ser utilizado como desinfetante de
superfícies, dada sua baixa toxicidade.

B Define-se infecção cruzada como a transmissão de agentes
infecciosos entre pacientes e equipe, dentro de um ambiente
clínico, podendo a transmissão resultar do contato pessoa-
pessoa ou ocorrer por meio de objetos contaminados.

C A infecção pelo vírus da hepatite B ocorre somente por meio
do contato com secreções genitais.

D Antissepsia refere-se à inibição da proliferação ou à destruição
de microrganismos presentes em superfícies inanimadas, como
bancadas e equipamentos.

E Manobras como esterilização do instrumental, antissepsia do
campo operatório e colocação de luvas e máscaras devem ser
realizadas apenas quando o paciente possuir alguma doença
contagiosa.

QUESTÃO 66

Com relação a cirurgia oral e maxilofacial, assinale a opção correta.

A Nas cirurgias parendodônticas, a incisão deve ser feita sobre
osso, para prevenir a deiscência do retalho, devendo a linha da
incisão passar por cima da loja óssea e seguir até o segundo
dente vizinho ao local da lesão.

B Nas incisões intrabucais, o ápice livre de um retalho não deve
ser mais amplo que a base, para não comprometer o suporte
sanguíneo dos tecidos.

C A ligadura da artéria facial durante o procedimento cirúrgico
acarreta necrose tecidual da área anteriormente irrigada por
esse vaso.

D Durante a incisão cirúrgica, o cirurgião deve iniciar o
procedimento inserindo o bisturi pela parte cortante, em um
ângulo de 45 graus, desligando-o, em seguida, e, por fim, deve
retirá-lo em um ângulo de 90 graus. Essa técnica limita a
quantidade de dano tecidual na incisão, favorecendo a
reparação tecidual.

E A pinça do tipo Kelly é indicada para promover a hemostasia
de microvasos, enquanto a pinça de Allis é mais indicada para
procedimento em vasos de grande calibre.

QUESTÃO 67

Considere que determinada pessoa, em decorrência de queda da
própria altura sobre haste metálica visivelmente enferrujada, tenha
sofrido ferimento corto-contuso que transfixou desde a pele do
mento até a mucosa bucal do lábio inferior. Com base nessa
situação, assinale a opção correta.

A A sutura da mucosa bucal pode ser feita com fio de nylon 2.0,
o que propicia o refinamento das feridas superficiais.

B Indica-se a imunização ativa e passiva se o paciente tiver
recebido, vacinação contra o tétano mais de dois anos antes da
queda.

C Para permitir melhor estética, a sutura da pele pode ser feita
com fio de categute 5.0.

D O debridamento da ferida será necessário apenas no caso de
haver secreção purulenta no local.

E Antes do fechamento do corte, é recomendado irrigar bem o
local com soro fisiológico, a fim de se removerem
corpos estranhos e pequenos fragmentos que possam ter
permanecido nos tecidos.
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QUESTÃO 68

No que se refere a técnica cirúrgica para suturas na face, assinale a
opção correta.

A Suturas maxilofaciais devem ser realizadas com agulhas de
seção circular e ponta cônica, que penetram facilmente em
tecidos resistentes, como gengiva e pele.

B A laçada do fio de sutura deve ser apertada apenas o suficiente
para aproximar adequadamente as bordas da ferida, pois
tensões excessivas comprimem a vascularização, prejudicando
a cicatrização.

C Nas suturas internas de músculos, se o nó da sutura ficar
sepultado, o corte do fio deve ser feito pelo menos 10 mm
acima do nó.

D Em se tratando de incisões em planos musculares diferentes, a
sutura desses planos deve sempre ser realizada com sutura
contínua e festonada, para garantir a melhor cicatrização dos
tecidos.

E O porta-agulhas do tipo castroviejo é apreendido de forma
semelhante às tesouras, com os dedos anelar e polegar.

QUESTÃO 69

Considere que uma paciente do sexo feminino, de sessenta e
oito anos de idade, diabética, hipertensa e alérgica a penicilina
tenha comparecido a um consultório para instalação de implante
dentário no dente 46. Com relação a esse caso clínico, assinale a
opção correta.

A Como a paciente é alérgica a penicilina, deve ser-lhe indicado
um antimicrobiano como a azitromicina, mas apenas no pós-
operatório.

B A dipirona sódica deveria se evitada no pós-operatório, pois
elevaria a pressão arterial da paciente.

C O ibuprofeno deverá ser evitado no pós-operatório imediato
por dificultar a agregação plaquetária.

D A paciente deve realizar o bochecho com clorexidina a 0,12 %
antes da cirurgia e nas duas semanas posteriores ao
procedimento com objetivo de reduzir a microbiota bucal.

E Se, durante os exames complementares, for detectado que a
glicemia em jejum da paciente é de 101 mg/dL, será necessário
que para o médico, antes da realização do implante, substitua
o hipoglicemiante por ela usado.

QUESTÃO 70

Considerando que um rapaz de vinte e seis anos de idade, com
histórico de febre reumática na infância, tenha se apresentado em
um consultório para extração de resto radicular do dente 12.
Assinale a opção correta no que concerne ao protocolo de
planejamento cirúrgico.

A O fórceps a ser utilizado nesse procedimento é o de
número 151.

B Para o conforto pós-operatório, deve-se utilizar um
anti-inflamatório não esteroidal associado a um analgésico.

C A sutura deverá ser removida o mais brevemente possível, de
preferência 48 horas após o procedimento.

D Antes do procedimento, deve-se solicitar o risco cirúrgico
desse paciente ao cardiologista, uma vez que o paciente se
encontra na faixa etária de maior incidência de cardiopatias.

E Para esse paciente, é indicada a profilaxia antibiótica para
endocardite bacteriana com 6g de amoxicilina 1 hora antes do
procedimento.

QUESTÃO 71

Acerca das disfunções das articulações têmporo-mandibulares
(ATM), assinale a opção correta.

A A técnica de imagem mais eficaz para avaliar tecidos moles
das ATM é a ressonância magnética.

B Nas cirurgias de recaptura de disco das ATM, o acesso
cirúrgico retromandibular é o mais indicado, por permitir boa
visualização dessas articulações.

C A radiografia das ATM em máxima abertura bucal é útil para
avaliar se a relação entre a cabeça da mandíbula e a eminência
articular do osso zigomático é adequada.

D A disfunção do músculo pterigoideo do lado direito provoca
desvio para o lado oposto durante a abertura bucal.

E A luxação bilateral recorrente das ATM é tratada
cirurgicamente pela técnica da coronoidectomia bilateral.

QUESTÃO 72

A respeito das dores orofaciais mais comuns, assinale a opção
correta.

A A ocorrência de enxaquecas é mais comum em homens do que
em mulheres.

B Mesmo que o paciente aponte claramente que a dor ocorre na
maxila, é possível que sua origem seja na mandíbula, pois a
confusão sensorial é frequente nas dores orofaciais.

C Fadiga da musculatura mastigatória ao acordar é sinal claro de
neuropatologia do nervo facial.

D A placa miorrelaxante é indicada para todos os casos de dor
orofacial.

E A neuralgia do nervo trigêmeo pode estar associada a um
ponto de gatilho, região que, se manipulada corretamente, trará
alívio à dor do paciente.

QUESTÃO 73

Assinale a opção que apresenta a associação correta entre os atos
operatórios e os instrumentos cirúrgicos.

A diérese — bisturi e exérese — alavanca
B diérese — bisturi e síntese — fórceps
C síntese — bisturi e hemostasia — pinça hemostática
D diérese — tesoura e hemostasia — porta-agulhas
E hemostasia — pinça Backhaus e síntese — porta-agulhas

QUESTÃO 74

Acerca da utilização dos fórceps nas extrações dentárias, assinale
a opção correta.

A O primeiro movimento a ser realizado com o fórceps é a
pressão no sentido apical.

B Durante a exodontia de um primeiro molar superior, a pressão
de rotação deve ser aplicada com o fórceps, de modo a evitar
fraturas radiculares.

C O fórceps deve ser utilizado quando a extração com alavancas
não tiver sido possível.

D Para diminuir as chances de fratura da raiz, o fórceps deve ser
posicionado, preferencialmente, acima da junção
amelocementária.

E A utilização dos fórceps e indicada para os casos em que é
necessário empregar força maior que a habitual, como na
extração de  anquilosados, por exemplo.

 – 14 –



||SESAES13_062_67N818841|| CESPE/UnB – SESA/ES/2013

QUESTÃO 75

Assinale a opção correta, a respeito da técnica cirúrgica para as
mentoplastias.

A Apesar de ser um procedimento basicamente estético, a
mentoplastia pode ser indicada para tracionar a musculatura
sublingual e melhorar o espaço aéreo na faringe.

B O limite do avanço mentual possível é igual a dois terços da
dimensão anteroposterior da sínfise mandibular.

C A osteotomia deve se dirigir posteriormente até a região do
primeiro molar, passando 5 mm acima do forame mentual.

D A fixação deve ser feita posicionando-se a placa apropriada no
centro do mento e sempre com parafusos monocorticais de
4 mm a 6 mm, para que as raízes dentárias não sejam atingidas.

E Para evitar a recidiva nos casos de cirurgia de avanço do
mento, é essencial que toda a musculatura inserida no
segmento distal seja liberada.

QUESTÃO 76

No que se refere aos sistemas de classificação dos terceiros molares
impactados, assinale a opção correta.

A O dente siso incluído na impactação classe 2 de Pell e Gregory,
está todo coberto pela porção anterior do ramo mandibular.

B O dente impactado pertencente à classe A de Pell e Gregory e
está abaixo da linha cervical do segundo molar.

C Considerando-se o sistema de classificação pela angulação, é
correto afirmar que um terceiro molar com impactação
horizontal está posicionado com a face oclusal voltada para a
região distal do segundo molar.

D Os sistemas de classificação, embasados em análises clínicas,
possibilitam ao cirurgião avaliar o grau de dificuldade da
exodontia.

E O sistema de classificação dos sisos proposto por Pell e
Gregory utiliza letras para determinar a relação desses dentes
com o bordo anterior do ramo mandibular e números para
determinar sua relação com o plano oclusal.

QUESTÃO 77

Com relação às técnicas cirúrgicas ortognáticas, assinale a opção
correta.

A Se houver necessidade de que a reposição posterior da maxila
seja maior que 7 mm, a turbinectomia deve ser executada.

B As osteotomias subapicais e segmentares são indicadas para
correção de alterações oclusais se o nivelamento ou a relação
transversa não tiverem sido solucionados com ortodontia.

C Apesar de diminuir consideravelmente o risco de parestesia do
nervo alveolar inferior, a técnica da osteotomia vertical de
ramos mandibulares só deve ser utilizada em casos em que haja
avanço mandibular.

D Em cirurgias bimaxilares, a maxila deve, obrigatoriamente, ser
operada e fixada antes da mandíbula.

E O acesso cirúrgico para a mentoplastia deve ser feito
preferencialmente por meio de incisão no fundo de vestíbulo.

QUESTÃO 78

Em relação às cirurgias ortognáticas e às técnicas de expansão
maxilar assistida cirurgicamente, assinale a opção correta.

A A osteotomia entre os incisivos deve ser feita com broca 703,
parar evitar dano às raízes dos incisivos centrais.

B Esse tipo de cirurgia é indicado para paciente cujo crescimento
ósseo ainda não terminou.

C A osteotomia deve ser planejada para distanciar
aproximadamente 5 mm dos ápices dentários.

D A ativação transoperatória do expansor deve ser feita até que
a deficiência transversa seja corrigida, e o aparelho deve ser
travado nessa posição por vinte e um dias.

E Se não há deslocamento inferior da maxila, não há
possibilidade de alargamento da base nasal e, portanto, não
há necessidade de fazer a plicatura nasal.

QUESTÃO 79

No que se refere a implantodontia, assinale a opção correta.

A Se, durante a instalação de implante na região do dente 11, o
cirurgião perceber que houve pequena fenestração da tábua
vestibular, ele poderá realizar enxerto particulado e membrana,
nesse mesmo momento.

B Carga imediata refere-se ao implante que foi instalado e
recebeu a prótese em oclusão normal até vinte e um dias após
o ato cirúrgico.

C O espaço necessário entre um implante e um dente poderá ser
menor que 1 mm, desde que o dente seja normal, sem canal
tratado.

D Como os sistemas de implantes são padronizados entre as
marcas nacionais, as fresas cirúrgicas e os componentes
protéticos dos diversos tipos de implantes são compatíveis,
mesmo se de fabricantes diferentes.

E Tratando-se da técnica de extração seguida imediatamente
da instalação de implante nos dentes incisivos maxilares,
é recomendado que sempre se proceda ao descolamento
das papilas adjacentes, para permitir visualização das cristas
ósseas e definir o limite ósseo.

QUESTÃO 80

Assinale a opção correta, a respeito de traumatologia
bucomaxilofacial.

A As fraturas de cabeça da mandíbula tratadas cirurgicamente
podem resultar em mordida aberta anterior indesejada, cerca de
dez vezes menor se comparadas ao tratamento incruento.

B Em cirurgias para tratamento de fraturas maxilares isoladas,
não é necessário fazer a fixação intermaxilar transoperatória,
uma vez que a maxila é um osso fixo no crânio.

C Incisões pré-auriculares podem ser usadas, como as de
Dingman, Kellibian e Thoma, para acesso direto ao arco
zigomático.

D Com o avanço dos sistemas de fixação interna rígida, todas as
fraturas mandibulares podem ser tratadas com acesso
intrabucal.

E O acesso cirúrgico subpalpebral é o mais indicado, para
tratamento de fraturas do tipo blow out, uma vez que tal fratura
sempre ocorre no assoalho da órbita.
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