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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

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

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O trajeto da infecção odontogênica, estendendo-se dos 
dentes através do osso e para o interior dos tecidos 
moles circunjacentes, como regra geral, perfura a tábua 
óssea mais fina e causa infecção no tecido adjacente. 
Assinale a alternativa que apresenta o espaço facial 
acometido, e um provável dente causador dessa 
infecção.
a)  Espaço Bucal; Canino superior como dente causador
b)  Espaço Submentual; Pré-molares inferiores como 

dentes causadores
c)  Espaço Pterigomandibular; Terceiros molares inferiores 

como dentes causadores
d)  Espaço Faríngeo Lateral; Pré-molares inferiores como 

dentes causadores
e)  Espaço Infraorbital; Incisivos superiores como dentes 

causadores

27) O termo osteomielite literalmente significa inflamação 
do osso medular, sob o aspecto clínico, implica em 
infecção óssea. Com base nos conhecimentos sobre 
osteomielite, assinale a alternativa correta.
a)  Em geral, o processo inicia-se na cortical óssea, 

estendendo-se e disseminando-se para o osso 
esponjoso

b)  Embora a mandíbula também possa ser envolvida pela 
osteomielite, raramente tal fato ocorre, em comparação 
com a maxila

c)  Pacientes apresentando infecções odontogênicas 
e fraturas de mandíbula precedentes comumente 
desenvolvem osteomielite

d)  Para osteomielites agudas moderadas que responderam 
bem ao antibiótico, este deve ser mantido por, no 
mínimo, seis semanas após a resolução dos sintomas

e)  A osteomielite crônica mostra pouca ou nenhuma 
alteração radiográfica, porque são necessários de 
10 a 12 dias para que a perda óssea seja detectável 
radiograficamente

28) Cirurgia endodôntica é o tratamento ou a prevenção 
da patologia perirradicular por meio de abordagem 
cirúrgica. Em geral, incluem-se nesse conceito a 
drenagem de abscessos, cirurgia periapical, cirurgia 
corretiva, reimplantação intencional e remoção da 
raiz. Em relação à cirurgia endodôntica, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
I. Indicam-se a incisão e drenagem de um abscesso 

se a disseminação da infecção for rápida, se houver 
evidência de envolvimento de espaços fasciais ou se 
abertura coronal dos dentes não produzir purulência 
óbvia.

II. Devido à natureza da cirurgia periapical e ao potencial de 
disseminação da infecção para os espaços adjacentes, 
indica-se a administração pré-operatória profilática de 
antibióticos.

III. A cicatrização após a cirurgia endodôntica é rápida 
devido ao fato de a maioria dos tecidos manipulados 
ser sadia, com uma boa irrigação sanguínea e pelo 
reposicionamento do tecido favorecer a cicatrização por 
primeira intenção.

IV. Na exposição periapical, frequentemente, o osso cortical 
sobre o ápice foi reabsorvido, expondo a lesão de tecido 
mole. Se a abertura for pequena, ela é aumentada com 
uma broca esférica cirúrgica até que toda a raiz e a 
lesão estejam visíveis.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III, apenas
b)  I, III e IV, apenas
c)  II, III e IV, apenas
d)  I, II e IV, apenas
e)  III e IV, apenas

29) O objetivo do tratamento das fendas labial e palatina 
é corrigir, cirurgicamente, a fenda e os problemas 
associados e, portanto, mascarar a anomalia, de modo 
que os pacientes possam gozar de uma vida normal. 
O fechamento cirúrgico precoce das fendas palatinas 
apresenta inúmeras vantagens. Assinale a alternativa 
que não apresenta uma vantagem para o fechamento 
precoce dos defeitos palatinos.
a)  Melhor desenvolvimento para a musculatura da faringe 

e do palato, uma vez feito o reparo
b)  Menor formação de cicatriz resultante da cirurgia 

precoce diminui restrições no crescimento maxilar
c)  Melhor funcionamento da tuba auditiva
d)  Facilidade de alimentação
e)  Melhor desenvolvimento da capacidade de fonação
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30) As complicações mais comuns da cirurgia oral que 
envolvem o seio maxilar incluem deslocamento de 
dentes, raízes, ou de fragmentos de instrumentos para 
dentro do seio, ou a criação de uma comunicação entre 
a cavidade oral e o seio maxilar. O tratamento das 
comunicações oroantrais é realizado imediatamente, 
ou tardiamente em uma fístula oroantral. Em relação 
ao tratamento de uma fístula oroantral, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  Defeitos maiores podem requerer retalhos maiores para 

alcançar o fechamento, podendo incluir os retalhos 
pediculares da língua ou do músculo temporal

b)  Os métodos de fechamento de fístulas oroantrais 
incluem avanço de retalho bucal (com ou sem uma 
porção pediculada do coxim adiposo bucal), avanço de 
retalho palatino e avanço de retalhos palatino e bucal 
sobre uma membrana de material aloplástico

c)  Caso a fístula tenha se desenvolvido próximo à raiz 
de um dente adjacente, o fechamento se torna mais 
complicado; e, para ser bem-sucedido, pode ser 
necessária a remoção do dente

d)  Uma técnica para o fechamento de fístula utiliza a 
excisão da mesma, elevação de retalhos nas faces 
vestibular e palatina do defeito, cobertura do defeito 
com algum tipo de material aloplástico, e a aproximação 
dos retalhos o máximo possível, por cima do enxerto

e)  As infecções agudas ou crônicas do seio maxilar só 
apresentarão resolução após o fechamento da fístula 
oroantral

31) A extração de dentes é um procedimento cirúrgico 
que apresenta um grande desafio ao mecanismo 
de hemostasia do corpo. Quando a prevenção do 
sangramento não é obtida, podem ocorrer intensos 
sangramentos. Em relação ao sangramento na área da 
cirurgia bucal, assinale a alternativa incorreta.
a)  Enzimas salivares podem desorganizar o coágulo de 

sangue antes de sua organização e do desenvolvimento 
de tecido de granulação, provocando sangramento

b)  Vários materiais diferentes podem ser colocados no 
alvéolo para ajudar a conseguir a hemostasia, um 
dos mais comumente usados é a esponja de gelatina 
absorvível

c)  A língua também pode provocar sangramento 
secundário por criar uma pressão negativa que tira o 
coágulo de sangue do alvéolo

d)  Os pacientes que recebem quimioterapia para o câncer, 
ou que são alcoólatras ou têm doença hepática grave, 
podem tender a sangramento excessivo

e)  O INR (relação internacional normatizada) leva em 
conta o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) 
do paciente e o controle padronizado

32) Dentre todos os problemas classificados na categoria 
de deformidades dentofaciais, a deficiência mandibular 
é o mais predominante. Características faciais são 
comuns em relação aos pacientes portadores de 
deficiência mandibular real, com altura facial normal. 
Assinale a alternativa que não cita uma característica 
comum desse tipo de deformidade.
a)  Relação molar e canina de Classe II
b)  Deficiência no mento e no lábio inferior em relação ao 

restante da face
c)  Mordida profunda posterior
d)  No caso de apinhamento, na região superior é mais 

grave do que na região inferior
e)  Lábio inferior evertido, com dobra labial acentuada

33) O desenvolvimento vertical excessivo pode produzir 
uma condição de face longa, que pode ocorrer em 
pacientes com relações incisivas normais ou de 
mordida aberta. Essa altura facial excessiva ficou 
conhecida como “síndrome da face longa”. Com base 
nos conhecimentos sobre a Síndrome da Face Longa, 
assinale a alternativa incorreta.
a)  Incompetência labial maior que 4mm
b)  Intrusão dos dentes súpero-posteriores
c)  Rotação descendente do plano palatino na direção 

posterior
d)  Rotação para baixo e para trás da mandíbula
e)  Apresentam bochechas estreitas, lábios separados e 

olheiras embaixo dos olhos

34) Um dos defeitos congênito mais predominantes durante 
o desenvolvimento dentofacial é a fissura labial e/ou 
palatina. Em relação ao tratamento de pacientes com 
fissura labial e/ou palatina, analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta. 
I. Na ausência de crescimento maxilar ântero-posterior e 

vertical, o crescimento mandibular normal pode produzir 
discrepâncias significativas, em especial quando o 
crescimento for projetado diretamente na direção 
anterior por causa da ausência de crescimento vertical 
da maxila.

II. A sobrecorreção moderada de mordidas cruzadas 
anteriores por ocasião da cirurgia é a situação ideal. 
Excessos de sobressaliência de até 2mm imediatamente 
após a cirurgia podem ser uma grande vantagem.

III. Um efeito limitante nas cirurgias é que o efeito das 
cicatrizes residuais de cirurgias anteriores, como as 
cicatrizes labiais podem restringir a quantidade de 
avanço maxilar e a posição dos dentes. As cicatrizes 
palatinas, além de limitar a quantidade de avanço, 
também diminuem a revascularização e cicatrização 
óssea depois da cirurgia.

 Assinale a alternativa correta:
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas I e III apenas
c)  Estão corretas II e III apenas
d)  Estão corretas I e II apenas
e)  Todas as afirmativas estão incorretas
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35) A estabilidade após correção de deformidades 
dentofaciais, particularmente depois das cirurgias 
ortognáticas, é uma variável muito importante. Uma 
coisa é corrigir com sucesso um determinado tipo de 
problema e manter a correção no longo prazo. Outra 
coisa é o retorno do problema por diversos motivos. 
Em relação à estabilidade do tratamento, após correção 
de deformidades dentofaciais, analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta. 
I. As mudanças pós-tratamento podem ocorrer devido a 

recidiva, que seria a perda direta das mudanças criadas 
pelo tratamento.

II. O reposicionamento superior da maxila é o procedimento 
ortognático mais estável, seguido de perto pelo avanço 
mandibular em pacientes com altura facial normal ou 
curta em menos de 10mm de avanço.

III. A antecipação da correção cirúrgica de deformidades 
dentofaciais só está indicada em casos de deformidades 
progressivas nas quais possa haver um agravamento 
constante da condição porque a área afetada cresce 
menos do que as áreas adjacentes normais, como na 
anquilose mandibular.

IV. As mudanças pós tratamento podem ocorrer devido ao 
crescimento, que pode resultar na perda dos efeitos 
do tratamento, não porque a área tratada mudou, mas 
ao contrário, porque ela não mudou, enquanto houve 
mudanças nas áreas adjacentes não tratadas.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III, apenas
b)  I, III e IV, apenas
c)  II, III e IV, apenas
d)  I, II e IV, apenas
e)  III e IV, apenas

36) Qualquer lesão nos tecidos mineralizados dos ossos 
gnáticos ou ao seu redor requer exame detalhado 
até que um diagnóstico definitivo seja obtido. Os 
procedimentos e os princípios de biópsia relacionados 
com os tecidos mineralizados não são diferentes 
daqueles que guiam as biópsias de tecido mole, mas 
alguns aspectos adicionais devem ser considerados. 
Com base nos conhecimentos em relação à Aspiração 
Preventiva realizada nas biópsia intraósseas, assinale 
a alternativa incorreta.
a)  O conteúdo da aspiração da lesão também pode ser 

submetido à análise bioquímica, cultura microbiológica 
e, até mesmo, avaliação microscópica

b)  A incapacidade de aspirar fluido ou ar sugere que a 
massa intraóssea provavelmente representa um tumor 
sólido

c)  Se um fluido de coloração palha for aspirado, então o 
dentista provavelmente está lidando com um processo 
inflamatório ou infeccioso

d)  A aspiração de todas as lesões intraósseas deve ser 
feita rotineiramente antes de entrar no defeito ósseo, 
para determinar se ele contém fluido, inclusive sangue

e)  Se for aspirado sangue, diversos diagnósticos devem 
ser levantados, o mais significativo deles seria uma 
lesão vascular pulsátil intraóssea

37) Dor e disfunção da articulação temporomandibular 
(ATM) são comuns, e tem sido proposto que resultam 
de uma ampla variedade de agentes etiológicos, tanto 
traumáticos quanto não-traumáticos, geralmente 
distúrbios musculares, ou distúrbios artrogênicos. A 
anquilose da ATM acontece principalmente na primeira 
década de vida, e homens e mulheres são igualmente 
afetados. A condição resulta em uma diminuição 
gradual da capacidade de abrir a boca. Em relação à 
anquilose da ATM, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
I. A anquilose intracapsular, ou fusão da articulação, 

leva à redução da abertura mandibular e varia de uma 
redução parcial funcional até a imobilidade completa da 
mandíbula.

II. A anquilose extracapsular em geral envolve o processo 
coronóide e o músculo temporal. Causas frequentes de 
anquilose extracapsular são alargamento ou hiperplasia 
do processo coronóide, e traumatismo na região do arco 
zigomático.

III. A anquilose intracapsular resulta da fusão do côndilo, do 
disco e do complexo da fossa mandibular por formação 
de tecido fibroso, fusão óssea, ou uma combinação de 
ambos.

 Assinale a alternativa correta:
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas I e III apenas
c)  Estão corretas II e III apenas
d)  Estão corretas I e II apenas
e)  Todas as afirmativas estão incorretas

38) Nos traumas que envolvem o complexo zigomático-
orbitário podemos observar alguns sinais clínicos que 
sugerem injúria as estruturas oculares, dentre elas 
podemos citar a QUEMOSE. Assinale a alternativa 
correta que descreve esta alteração.
a)  Aumento da distância intercantal
b)  Hemorragia subconjuntival
c)  Sangramento na câmara anterior do olho
d)  Edema na conjuntiva ocular
e)  Aumento do volume orbitário

39) Com base nos princípios de uma fixação ideal descritos 
pela AO Foundation, assinale a alternativa que não 
contém um desses princípios.
a)  Acesso adequado
b)  Preservar a vascularização dos tecidos
c)  Redução e fixação adequada
d)  Função precoce
e)  Utilizar sempre acesso intraoral

40) Alguns sinais clínicos podem sugerir que determinado 
paciente possua fratura da base do crânio. Frente a 
esta condição, assinale a alternativa correta que cita 
sinais clínicos que sugerem fratura da base do crânio.
a)  Sinal de Battle e epistaxe
b)  Otorragia e epífora
c)  Hemotímpano e sinal de Battle
d)  Rinorreia e epistaxe
e)  Otorréia e epífora

41) O acesso a cavidade orbital descrito por Converse, 
possui uma maior porcentagem de ectrópio e exposição 
da esclera, quando comparado aos demais acessos ao 
conteúdo orbitário. Assinale a alternativa correta que 
contém o nome deste acesso.
a)  Supraciliar
b)  Subciliar
c)  Transconjuntival
d)  Subtarsal
e)  Infraorbital
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42) A classificação proposta por Markowitz para as fraturas 
do complexo naso-orbito-etmoidal (NOE), ajuda não 
somente no diagnóstico mas também nas propostas 
de tratamento. Frente a esta classificação assinale a 
alternativa correta: 
a)  A fratura do tipo I é classificada por possuir um fragmento 

central sem deslocamento do ligamento cantal medial 
b)  A fratura do tipo III, bilateralmente, é a mais comum
c)  Na fratura do tipo II podemos observar a desinserção do 

ligamento cantal medial
d)  O procedimento de cantopexia está indicado para 

fraturas NOE tipo I
e)  Na fratura NOE tipo III não há necessidade de realizar 

cantopexia

43) Dentre os acessos utilizados para tratamento das 
fraturas mandibulares, existe o acesso de Risdon, com 
base nele, assinale a alternativa correta:
a)  O ramo cervical do nervo facial pode ser lesado durante 

este acesso
b)  Possui o ramo bucal do nervo facial como uma das 

estruturas anatômicas a serem preservadas durante o 
acesso

c)  A artéria facial se encontra posterior à veia facial
d)  A glândula sublingual é observada durante a dissecção 

dos planos anatômicos durante este acesso
e)  Deve ser realizado de 1,5 - 2,0cm da borda inferior da 

mandíbula

44) As fraturas múltiplas de face, normalmente classificadas 
como panfaciais, podem ser abordadas “de cima para 
baixo e de fora pra dentro” ou de baixo para cima e 
de dentro para fora”, com base nessas abordagens, 
assinale a alternativa correta.
a)  Na sequência de baixo para cima a maxila é abordada 

primeiro que o côndilo mandibular
b)  Na sequência de baixo para cima o complexo naso-

orbito-etmoidal é abordado primeiro que o zigoma
c)  Na sequência de cima para baixo o frontal é abordado 

primeiro que o zigoma
d)  Na sequência de cima para baixo o palato é abordado 

primeiro que o frontal
e)  Independente da sequência o côndilo sempre é 

abordado primeiro que o palato

45) As fraturas nasais são umas das mais frequentes no 
trauma buco-maxilo-facial, com base nos instrumentais 
utilizados para redução desse tipo de fratura, assinale 
o instrumental que é utilizado para redução dos ossos 
próprios do nariz.
a)  Gancho de Ginestet
b)  Pinça de Asch
c)  Pinça de Walsham
d)  Parafuso de Carrol-Girard
e)  Elevador de Howarth

46) A drenagem dos seios paranasais, dentro da cavidade 
nasal, dá-se através de ductos que se originam nos 
seios e desembocam nos meatos nasais. Assinale a 
alternativa que cita os meatos nos quais drenam o seio 
maxilar e frontal, respectivamente.
a)  Meato médio e meato superior
b)  Meato médio e meato médio
c)  Meato inferior e meato superior
d)  Meato inferior e meato médio
e)  Meato superior e meato superior

47) A displasia fibrosa poliostótica é uma patologia que 
atinge mais de um osso, podendo ser ele relacionado 
ou não à face. Assinale a alternativa que cita síndromes 
que possuem como uma das suas características 
clínicas a displasia fibrosa poliostótica.
a)  Apert e Mazabroud
b)  Jeff Lichtenstein e Gardner
c)  Gorlin Goltz e Jeff Lichtenstein
d)  Mazabroud e Mccune Albright
e)  Mccune Albright e Apert

48) As características radiográficas das lesões que 
acometem os ossos gnáticos, fornece-nos indícios 
importantes para nortear o diagnóstico de determinadas 
patologias. Assinale a alternativa que cita uma lesão que 
apresenta como característica radiográfica principal a 
multilocularidade.
a)  Cisto botrióide
b)  Cisto ortoceratinizado
c)  Tumor odontogênico ceratocistico
d)  Cisto dentígero
e)  Ameloblastoma sólido

49) O plexo de kisselbach é lesado quando o paciente 
sofre trauma na região nasal, provocando epistaxe. 
Considerando este plexo, assinale a alternativa que 
contém as artérias que o compõem. 
a)  Artéria facial, nasopalatino, etmoidal anterior, etmoidal 

posterior e labial superior
b)  Artéria facial, nasopalatino, etmoidal anterior e labial 

superior
c)  Artéria palatina maior, nasopalatino, etmoidal anterior e 

etmoidal posterior
d)  Artéria facial, esfenopalatina, etmoidal anterior e labial 

superior
e)  Artéria palatina maior, esfenopalatina, etmoidal anterior, 

etmoidal posterior e labial superior

50) Os forames localizados na base do crânio dão passagem 
à estruturas importantes que irão levar sensibilidade e 
motricidade às estruturas faciais. Assinale a alternativa 
que contém a estrutura anatômica que se exterioriza do 
crânio pelo forame estilomastóideo.
a)  Artéria meníngea média
b)  Nervo mandibular
c)  Nervo facial
d)  Nervo maxilar
e)  Nervo corda do tímpano
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