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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

CIRURGIÃO DENTISTA CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em relação ao manejo das fraturas do complexo 
maxilofacial, marque a alternativa que contêm os sítios 
anatômicos convencionais para a fixação com mini 
placas e parafusos em fraturas Le Fort I.
a)  Parede anterior do seio maxilar e pilar canino
b)  Pilar zigomático-maxilar e pilar canino
c)  Pilar zigomático-maxilar e pilar pterigopalatino
d)  Pilar pterigopalatino e pilar canino
e)  Pilar anterior do seio maxilar e pilar zigomático-maxilar

27) Com base em uma fratura de ângulo mandibular, sem 
perda de substância óssea e sem grande deslocamento, 
assinale a alternativa na qual melhor expressa o 
princípio de fixação funcionalmente estável, descrito 
por Champy, para este tipo de fratura.
a)  01 placa 2.0mm de 04 furos na linha obliqua externa
b)  01 placa 2.0mm de 04 furos na zona de compressão
c)  01 placa 1.5mm de 04 furos na linha obliqua externa
d)  01 placa 2.4mm de 04 furos da zona de compressão
e)  01 placa 2.4mm de 06 furos na zona de compressão

28) Dentre os acessos, descritos por Ellis, assinale a 
alternativa que contém o acesso que melhor possibilita 
a exposição cirúrgica do colo condilar mandibular.
a)  Al Kayat
b)  Endaural
c)  Intrabucal
d)  Hinds
e)  Risdon

29) O canal nasolacrimal é uma estrutura que permite o 
fluxo da lágrima da cavidade orbitária à cavidade nasal 
e o fluxo dessa substância não ocorre de forma inversa 
devido à presença de válvulas presente neste canal. 
Assinale a alternativa que contém o nome das válvulas 
existentes no canal nasolacrimal.
a)  Válvulas de Muller
b)  Válvulas de Hasner
c)  Válvulas de Hottman
d)  Válvulas Semilunares
e)  Válvulas lacrimais

30) O Advanced Trauma Life Support (ATLS) segue 
os princípios de atendimento inicial ao paciente 
politraumatizado, na seguinte ordem: A,B,C, D e E. 
Com base na terceira etapa do ATLS (etapa C), assinale 
a alternativa correta.
a)  O choque hipovolêmico hemorrágico classe I é 

classificado por: perda de sangue de 751-1500 ml de 
sangue e normotensão

b)  O choque hipovolêmico hemorrágico classe III é 
classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de 
sangue, hipertensão, bradipnéia e bradicardia

c)  O choque hipovolêmico hemorrágico classe II é 
classificado por: perda de sangue de 751-1500 ml de 
sangue, hipertensão, taquipnéia e taquicardia

d)  O choque hipovolêmico hemorrágico classe III é 
classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de 
sangue, hipotensão, taquipnéia e taquicardia 

e)  O choque hipovolêmico hemorrágico classe II é 
classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de 
sangue, hipotensão, taquipnéia e taquicardia 

31) Para o diagnóstico e acompanhamento dos tratamentos 
referentes a apnéia obstrutiva do sono, lançamos mão 
da polissonografia. Marque a alternativa que não está 
relacionada a um exame pertencente à polissonografia.
a)  Eletromiografia
b)  Oximetria
c)  Tomografia
d)  Eletroencefalograma
e)  Eletrocardiograma

32) Em 50% dos seres humanos a presença do forame 
retro-mentual inferior é essencial devido à passagem 
de uma estrutura anatômica importante. Assinale a 
alternativa que cita essa estrutura.
a)  Ramos do nervo sublingual
b)  Ramos do nervo incisivo
c)  Ramos do nervo milo-hióideo
d)  Ramos da artéria sublingual
e)  Ramos do nervo mentual

33) Uma das técnicas anestésicas realizadas comumente 
para pacientes portadores de trismo, é a de Vazirani-
Akinosi. A respeito desta técnica, assinale a alternativa 
correta.
a)  O paciente deve ter abertura bucal de no mínimo 5mm
b)  A agulha deve ser penetrada 25mm
c)  O bisel da agulha deve estar voltado para o osso
d)  A agulha deve ser penetrada 30mm
e)  Deve ser utilizada agulha curta

34) A deflexão da agulha é a mudança da trajetória 
da mesma, após penetrar nos tecidos. Assinale a 
alternativa que cita a técnica que minimizará a deflexão 
da agulha dentro dos tecidos.
a)  Técnica de inserção birrotacional
b)  Técnica hibrida
c)  Técnica de inserção lateral
d)  Técnica de inserção horizontal
e)  Técnica de múltiplas perfurações

35) Uma das técnicas anestésicas maxilares que objetivam 
anestesiar a região anterior da maxila é a técnica de 
bloqueio do nervo infra-orbital. Marque a alternativa 
correta acerca das áreas que serão anestesiadas com 
essa técnica.
a)  Pálpebra inferior, asa do nariz externa e lábio superior
b)  Pálpebra superior e inferior, asa do nariz externa e lábio 

superior
c)  Pálpebra inferior, asa do nariz interna e lábio inferior
d)  Pálpebra superior, asa do nariz interna e lábio superior
e)  Dentes anteriores maxilares, pálpebra superior, asa do 

nariz e lábio superior

36) As assimetrias faciais podem ser causadas por 
hiperplasias de côndilo, ramo e corpo mandibular, 
sendo essa hiperplasia acontecendo em um ou mais 
sítios mandibulares. Porém, algumas patologias 
podem ser citadas como diagnóstico diferencial dessas 
hiperplasias. Assinale a alternativa que contém um 
diagnóstico diferencial para hiperplasia condilar. 
a)  Tumor odontogênico queratocístico
b)  Ameloblastoma multicístico
c)  Osteoma osteóide
d)  Osteossarcoma
e)  Osteocondroma 

37) O cisto dentígero é uma patologia que acomete os ossos 
maxilares e está associado a dentes inclusos. Assinale 
a alternativa que cita a síndrome que está associada a 
vários cistos dentígeros nos ossos maxilares.
a)  Gardner
b)  Gorlin-goltz
c)  Pierre Robin
d)  Maroteaux-Lamy
e)  Mazabraud
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38) O processo estilóide é uma estrutura anatômica 
que pode ser encontrada alongada ou mesmo uma 
calcificação do ligamento que se origina nessa 
estrutura. Assinale a alternativa que cita a síndrome 
que condiz com esse quadro clínico.
a)  Maroteaux-Lamy
b)  Eagle
c)  Wan Der Woude
d)  Peutz-Jeghers
e)  Acrocefalossindactilia

39) A osteotomia vertical do ramo mandibular pode ser 
realizada para corrigir deformidades dentofaciais. Em 
relação à osteotomia vertical do ramo mandibular, 
marque a alternativa que não contém uma característica 
deste tipo de osteotomia.
a)  Pode ser realizada por acesso intra ou extra oral
b)  Frequentemente produz melhora em quadros de 

pacientes com apneia obstrutiva do sono
c)  O segmento proximal sobrepõe-se sobre o segmento 

distal
d)  A necrose vascular do segmento proximal pode ser uma 

complicação devastadora
e)  Uma mudança de posição para frente e para baixo do 

côndilo é comum

40) Discrepâncias oclusais moderadas a severas e 
deformidades dentofaciais em adultos, geralmente 
requerem tratamento combinado de ortodontia e 
cirurgia ortognática para se obter melhores resultados. 
Com base nos objetivos ortodônticos pré-cirúrgicos, 
marque a alternativa que não corresponde a um dos 
objetivos básicos.
a)  Evitar intrusão ou extrusão excessiva de dentes
b)  Descompensar os dentes
c)  Evitar expansões instáveis dos arcos dentais
d)  Executar ortodontia estável e previsível
e)  Alinhar e posicionar os dentes em relação ao arco 

oposto

41) Durante avaliação e tratamento de um paciente com 
fratura orbital vários termos podem ser utilizados para 
descrever a condição oftalmológica do paciente, como 
hiposfagma, epífora e hifema. Marque a alternativa que 
corresponde ao significado dos termos apresentados, 
em sua ordem.
a)  Hemorragia da câmara anterior do olho; Lacrimejamento 

involuntário e contínuo; Hemorragia no espaço sub-
conjuntival

b)  Hemorragia no espaço sub-conjuntival; Lacrimejamento 
involuntário e contínuo; Hemorragia da câmara anterior 
do olho

c)  Hemorragia da câmara anterior do olho; Hemorragia no 
espaço sub-conjuntival; Lacrimejamento involuntário e 
contínuo

d)  Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia da 
câmara anterior do olho; Hemorragia no espaço sub-
conjuntival

e)  Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia no 
espaço sub-conjuntival; Hemorragia da câmara anterior 
do olho

42) As fendas labial e palatina são as anomalias congênitas 
graves que afetam a região orofacial. Com relação às 
fendas orofaciais, assinale a alternativa incorreta.
a)  Uma fenda orofacial é um espaço anormal congênito ou 

separação no lábio superior, no alvéolo ou no palato
b)  A úvula bífida é a forma mais branda da fenda palatina, 

na qual a úvula é a única estrutura atingida
c)  Crianças acometidas por fendas de palato mole são 

predispostas a desenvolver infecções do ouvido médio
d)  O indivíduo fissurado comumente exibe protrusão 

maxilar e uma constrição maxilar transversa, resultantes 
da contração cicatricial de cirurgias anteriores

e)  As fendas têm sido identificadas como uma característica 
em diversas síndromes, muitas das quais são raras

43) Modelos de estudo com as mudanças cirúrgicas 
simuladas, traçados predictivos e a avaliação por 
imagem computadorizada são necessários para o 
planejamento de cirurgia ortognática. Assinale a 
alternativa que não corresponde a um objetivo do 
traçado predictivo, segundo Antenor Araujo.
a)  Testar opções de tratamento e definir onde devemos 

intervir
b)  Predizer alterações pós-operatórias no tecido mole
c)  Permitir um diálogo entre a equipe e o paciente
d)  Definir qual a técnica, sua extensão e sua estabilidade
e)  Quantificar movimentos ântero-posteriores e verticais e 

transversais dos maxilares

44) Os fórceps para exodontias são instrumentos usados 
para remover o dente do osso alveolar. Estes fórceps 
são projetados em várias formas e configurações para 
que se adaptem à variedade de dentes nos quais eles 
são usados. Marque a alternativa que relaciona os 
fórceps indicados para exodontia dos dentes 24; 36; 42 
e raíz fraturada do 17, respectivamente.
a)  150; 17; 151 e 65
b)  151. 65; 150 e 17
c)  151; 17; 150 e 65
d)  150; 65; 151 e 17
e)  151; 17; 150 e 69

45) Os terceiros molares podem ser classificados de 
diversas formas. Uma classificação bastante usada é 
a de Pell e Gregory, que classifica o dente em I, II, III e 
A, B e C. Assinale a alternativa que descreve um dente 
classificado com a letra “C”, na classificação de Pell e 
Gregory.
a)  O dente apresenta metade do diâmetro mesiodistal da 

coroa dentro do ramo mandibular
b)  O dente apresenta o diâmetro mesiodistal da coroa 

completamente dentro do ramo mandibular
c)  A superfície oclusal do dente impactado está à altura ou 

próxima do nível do plano oclusal do segundo molar
d)  O dente apresenta o diâmetro mesiodistal da coroa 

completamente anterior à margem anterior do ramo 
mandibular

e)  A superfície oclusal do dente impactado está abaixo da 
linha cervical do segundo molar 

46) A escolha do antibiótico apropriado para o 
tratamento de infecções odontogênicas deve ser 
feita cuidadosamente. Quando todos os fatores 
são considerados, o clínico pode decidir que não há 
necessidade de antibiótico. Assinale a alternativa 
que cita uma condição em que o antibiótico não é 
necessário, segundo Hupp e colaboradores.
a)  Abscesso periapical
b)  Celulite
c)  Osteomielite
d)  Temperatura alta 38ºC
e)  Trismo

47) Um dos problemas mais difíceis para o tratamento em 
odontologia é a infecção odontogênica. O tratamento 
apropriado das infecções odontogênicas depende 
do conhecimento claro sobre seu estágio, sendo 
importante diferenciar celulite de abscesso. Assinale a 
alternativa que cita apenas características de celulite.
a)  Duração de 1 a 5 dias; apresenta o centro amolecido; 

presença de pus
b)  Coloração avermelhada; progressão crescente; 

bactérias mistas
c)  Duração de 4 a 10 dias; ausência de pus; apresenta o 

centro amolecido
d)  Apresenta tamanho grande; coloração avermelhada; 

baixa gravidade
e)  Progressão decrescente; presença de pus; alta 

gravidade
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48) A sialometaplasia necrosante é um processo 
inflamatório reacional, não-neoplásico, que afeta as 
glândulas salivares. Com relação à sialometaplasia 
necrosante, assinale a alternativa incorreta.
a)  As causas potenciais incluem traumatismo, injeção de 

anestésico local, tabagismo, diabetes melito, doença 
vascular e pressão originária de uma prótese dentária

b)  Alguns pacientes poderão relatar um quadro prodrômico 
semelhante a uma gripe antes do início da ulceração

c)  Necessita de intervenção cirúrgica agressiva o mais 
rápido possível

d)  As lesões geralmente surgem como áreas 
profundamente ulceradas, grandes (1 a 4 cm)

e)  Clínica e histolopatogicamente, assemelha-se com um 
carcinoma (de células escamosas ou mucoepidermóide)

49) A biópsia é o procedimento de diagnóstico tecidual 
mais preciso e apurado de todos, e deve ser feita em 
qualquer situação em que um diagnóstico definitivo 
não pode ser obtido por meio de procedimentos menos 
invasivos. Uma das indicações é para lesão suspeita de 
malignidade. Assinale a alternativa que não relata uma 
característica de lesão que gera suspeita de doença 
maligna.
a)  A lesão sangra à mínima manipulação
b)  Lesão parece aderida às estruturas adjacentes
c)  A lesão e os tecidos circundantes são firmes ao toque
d)  Lesão é ulcerada ou se apresenta na forma de úlcera
e)  Lesão de causa identificável que persista por mais de 

10 a 14 dias

50) O tratamento cirúrgico dos tumores dos ossos 
maxilares é determinado pelo comportamento da 
lesão, sua agressividade e chance de recorrência. 
O tratamento vai desde uma enucleação (com ou 
sem curetagem), podendo chegar até a ressecção 
composta. Assinale a alternativa que cita um tipo de 
tumor dos ossos gnáticos que podem ser tratados por 
enucleação/curetagem; ressecção marginal ou parcial 
e ressecção composta, respectivamente.
a)  Odontoma; Tumor Neuroectodérmico pigmentado; 

Condroblastoma benigno
b)  Cisto odontogênica calcificante; Fibroma cementificante 

central; Fibrossarcoma
c)  Granuloma central de células gigantes; Mixoma; 

Sarcoma de Ewing
d)  Amelobastoma; Displasia Fibrosa; Condrossarcoma
e)  Mixoma; Osteoma; Linfoma




