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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 
expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 

registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 

Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
 

 

Conhecimentos Específicos 

11 

Em relação à anatomia da face, é correto afirmar 
que 

 

(A) a Artéria Palatina Descendente é ramo da Artéria 

Facial. 

(B) a Artéria Palatina Ascendente é ramo da Artéria 
Lingual. 

(C) a Artéria Facial é ramo da Artéria Maxilar. 

(D) a Artéria Palatina Ascendente é ramo da Artéria 

Facial. 

(E) a Artéria Transversa da face é ramo da Artéria 
Maxilar. 

 

12 

Paciente do gênero feminino, submetida a 
procedimento de amidalectomia há cerca de 1 
ano, queixa-se de dor vaga na face, 
principalmente ao deglutir, abrir a boca e virar a 
cabeça. Refere disfagia, otalgia com crises de 
cefaleia recorrentes e dor à palpação na região da 
fossa tonsilar. Na radiografia panorâmica, 
apresenta imagem radiopaca entre o ramo 
mandibular e a coluna sugestiva de calcificação 
do complexo ligamentar estilo-hióideo. Assinale a 
alternativa que apresenta o possível diagnóstico 
para essa paciente. 

 

(A) Síndrome de Ehlers-Danlos. 

(B) Síndrome de Eagle. 

(C) Defeito ósseo de Stafne. 

(D) Síndrome de Peutz-Jeghers. 

(E) Síndrome de CREST. 
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A respeito da trombose do seio caverno, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
as corretas. 

 

I.  A trombose do seio cavernoso raramente 
pode surgir a partir de uma infecção nas 
veias faciais e cervicais. Porém é considerada 
um quadro grave em função das nobres 
estruturas banhadas pelo seio cavernoso, 
como a Artéria Carótida Interna, os nervos 
oculomotor (III), troclear (IV), oftálmico (V/1) e 
abducente (VI). 

II. As vias de transmissão são divididas em 
anterior, a qual envolve a veia angular através 
das veias oftálmicas que podem drenar 
infecções odontogênicas ou do seio maxilar, 
e posterior, a qual envolve a veia profunda da 
face que drena para o plexo pterigoide, a 
partir do qual as veias emissárias passam 
através do forame emissário esfenoidal, oval 
e lácero para se unir ao seio sigmoide e 
depois ao seio cavernoso. 

III. A síndrome de Lemierre causa a trombose do 
seio cavernoso via veia jugular interna, que 
drena o seio petroso inferior.  

IV. A infecção odontogênica pode causar a 
síndrome de Lemierre pelo envolvimento do 
espaço faríngeo lateral, levando à Trombose 
do Seio Cavernoso. A apresentação comum 
da Síndrome de Lemierre se deve a êmbolos 
sépticos que seguem o padrão de fluxo 
normal para o coração onde são distribuídos 
para os pulmões, fígado, osso e articulações, 
causando abscessos metastáticos. A 
fusobacterium necrophorum é o patógeno 
identificado com mais frequência.  

 

(A) Apenas I, II e IV. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

14 

Em relação à Articulação Temporomandibular 
(ATM), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

(   ) O tubérculo articular do temporal é uma 
saliência transversal, originada a partir do 
tubérculo da raiz do zigoma, que se dirige 
medialmente na face inferior do temporal. Ele 
é convexo anteroposteriormente e plano ou 
pouco côncavo lateromedialmente. Apenas a 
vertente posterior e o ápice do tubérculo 
fazem parte da superfície articular. 

(   ) A cartilagem articular é recoberta por 
cartilagem hialina, predominantemente 
avascular, com muitas células cartilaginosas, 
as quais tornam as superfícies ósseas da 
articulação mais lisas. 

(   ) O disco é constituído por um tecido 
fibrocartilaginoso e tem a forma de “S” 
deitado, com duas superfícies: superior, 
maior e convexa posteriormente  e côncava 
anteriormente; e inferior, menor e toda 
côncava, relaciona-se com o côndilo da 
mandíbula. 

(   ) O ligamento temporomandibular é um feixe 
de tecido fibroso que cobre medialmente o 
feixe vasculonervoso alveolar inferior. 
Origina-se na espinha do esfenoide e se 
insere na língula da mandíbula.  

 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – V – F. 

(D) F – V – V – V. 

(E) V – V – V – F. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Odontológico - Cirurgia Bucomaxilofacial  Tipo  01 – Página 6 

 

15 

A articulação temporomandibular (ATM) é 
responsável pelos movimentos da mandíbula 
(fonação, mastigação). Considerando o tema, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Nos movimentos da ATM, o côndilo de balanceio 

pode apenas girar em torno de seu eixo vertical 
ou, então, deslocar-se discretamente para lateral, 
anterior, posterior, superior ou inferior. No 
conjunto, esse movimento é denominado 
movimento de balanceio ou movimento de 
Bennett. 

(B) O movimento de lateralidade é executado, 
principalmente, pela contração dos músculos 
pterigóideo lateral e pterigóideo medial do lado 
de balanceio e estes são auxiliados pelas fibras 
posteriores do músculo temporal, do lado de 
trabalho. 

(C) Nos movimentos da ATM, o movimento de 
balanceio (não trabalho) é quando o côndilo se 
dirige inferior, anterior e medialmente. 

(D) No movimento de lateralidade, quando se 

mantém contato entre os dentes, ocorre um 
deslize do canino inferior do lado de trabalho pela 
concavidade palatina do canino superior, o que 
leva à desoclusão progressiva de todos os 
dentes (desoclusão pelo canino). 

(E) No movimento de protrusão, quando se mantém 
contato entre os dentes, ocorre um deslize dos 
dentes inferiores anteriores pela concavidade 
palatina dos superiores anteriores, o que leva à 
desoclusão progressiva dos dentes posteriores. 

 

16 

Assinale a alternativa que apresenta 
respectivamente: o nervo responsável pela 
sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da 
língua, o nervo responsável pela inervação 
sensitiva geral dos 2/3 anteriores da língua, o 
nervo responsável pela inervação sensitiva geral 
do 1/3 posterior da língua e o nervo responsável 
pela inervação motora da língua.  

 

(A) Nervo corda do tímpano, nervo lingual, nervo 
hipoglosso e nervo glossofaríngeo. 

(B) Nervo corda do tímpano, nervo lingual, nervo 
glossofaríngeo e nervo hipoglosso. 

(C) Nervo corda do tímpano, nervo glossofaríngeo, 

nervo lingual e nervo hipoglosso. 

(D) Nervo lingual, nervo corda do tímpano, nervo 
facial e nervo hipoglosso. 

(E) Nervo alveolar inferior, nervo lingual, nervo 

lingual e nervo bucal. 

 

17 

Em relação à classificação das Desordens da 
Articulação Temporomandibular, é correto afirmar 
que 

 

(A) as desordens articulares inflamatórias são um 
grupo no qual vários tecidos que compõem a 
estrutura articular tornam-se inflamados. As 
desordens que se enquadram nessa categoria 
são: sinovite, capsulite, retrodiscitide e condilite. 

(B) os desarranjos do complexo côndilo-disco 
incluem: Malposicionamento do disco, 
Deslocamento do disco com redução, 
Deslocamento do disco sem redução e Dor 
Miofascial. 

(C) dentre as DTMs de Incompatibilidade estrutural 
das superfícies articulares, estão: Desvio de 
forma (disco, côndilo, fossa), Adesões (Disco ao 
côndilo), Subluxação e Deslocamento 
espontâneo. 

(D) as desordens da Articulação temporomandibular 
incluem: Co-contração protetora, Sensibilidade 
dolorosa muscular local, Dor miofascial, 
Mioespasmo e Mialgia centralmente mediada. 

(E) os desarranjos do complexo côndilo-disco 
incluem: Anquilose (fibrosa ou óssea), Contratura 
muscular e Interferência do processo coronoide. 

 

18 

Os Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) podem fazer adesão à Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência e, para solicitar incentivo 
adicional, precisam cumprir os seguintes 
requisitos mínimos, EXCETO 

 

(A) prover o CEO com profissionais de Saúde Bucal 
capacitados para o atendimento odontológico de 
pessoas com deficiência. 

(B) manter alimentação regular e consistente da 
informação de produção do CEO por meio do 
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 
(SIA-SUS), utilizando como instrumento de 
registro o Boletim de Produção Ambulatorial 
Individualizado (BPA-I) para todos os 
procedimentos realizados em pessoas com 
deficiência. 

(C) manter a produção mensal mínima exigida no 
Anexo XL da Portaria de Consolidação nº 
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

(D) garantir condições de acessibilidade e mobilidade 

nas instalações do CEO para pessoas com 
deficiência. 

(E) disponibilizar 20 horas semanais, no mínimo, 
para atendimento exclusivo a pessoas com 
deficiência. 
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Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Programa Brasil Sorridente foi criado pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2000 juntamente 
com a Criação das Equipes de Saúde Bucal 
(ESB). 

(B) O Programa Brasil Sorridente e o Centro de 
Especialidades Odontológicas foram criados no 
mesmo ano, em 2008, ano em que foram 
lançadas as Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Bucal pelo Ministro de Estado da Saúde 
Humberto Costa.  

(C) A meta do programa Brasil Sorridente é garantir 
tratamentos odontológicos com menor custo para 
os brasileiros. 

(D) As principais linhas de ação do Brasil Sorridente 
são: reorganização do acesso à saúde bucal na 
Atenção Primária, com a implantação das 
equipes de Saúde Bucal (ESB) e das Unidades 
Odontológicas Móveis (UOM); ampliação e 
qualificação da atenção especializada com a 
implantação dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO); ampliação dos pontos de 
apoio à rede de atenção e viabilização da adição 
de flúor nas estações de tratamento de águas de 
abastecimento público. 

(E) A principal meta do programa Brasil Sorridente é 
a reorganização da prática e a qualificação das 
ações e serviços oferecidos, reunindo ações em 
saúde bucal voltadas para os cidadãos com 
idade superior a 60 anos que necessitam de 
tratamento odontológico gratuito, principalmente 
através da criação dos Laboratórios Regionais de 
Próteses Dentárias (LRPD), que viabilizam o 
apoio para a reabilitação da saúde bucal.  

 

20 

Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, 
comparece ao consultório odontológico 
encaminhado pelo ortodontista, sem queixas 
álgicas. No exame clínico, não foi possível 
visualizar os dentes 38 e 48, que estavam 
totalmente recobertos por gengiva e sem sinais 
de inflamação ou infecção. Na radiografia 
panorâmica, evidencia-se ambos retidos e 
impactados, sem sinais sugestivos de patologias 
associadas. Foi solicitada tomografia 
computadorizada por feixe cônico e confirmou-se 
íntimo contato do 48 com canal mandibular. 
Dentre as seguintes características, assinale a 
alternativa que apresenta um fator que 
contraindica a realização da coronectomia no 
dente 48. 

 

 
 

(A) Dente impactado horizontalmente ao longo do 

curso do nervo alveolar inferior. 

(B) Coroa muito próxima às raízes do dente 47, 
sugerindo reabsorção radicular. 

(C) Ausência de mobilidade dentária. 

(D) Ausência de lesão cariosa. 

(E) Ausência de histórico de pericoronarite. 

 

21 

Múltiplos fatores podem ser associados à 
etiologia do canino impactado e, dessa forma, 
torna-se difícil identificar o fator preciso de cada 
caso. Quanto à previsão da impacção do canino 
superior, utiliza-se como referência a localização 
da ponta da cúspide do canino e sua relação com 
o incisivo lateral (IL) adjacente, dividindo essa 
localização em setores. Considerando esse tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Setor II é distal a uma linha tangente às alturas 

distais do contorno da coroa e raiz do IL. 

(B) O Setor III é mesial ao setor II, mas distal às 
alturas mesiais do contorno da coroa e raiz do IL. 

(C) O Setor I é distal à bissetriz do longo eixo do IL. 

(D) O Setor IV inclui todas as áreas distais ao setor 
III. 

(E) Quanto mais distal a localização da ponta de 
cúspide, maior é a probabilidade de impacção. 
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A respeito das lesões de nervos sensoriais na 
região maxilofacial, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O reparo do nervo costuma ter três fases: 
degeneração, regeneração e remodelação. 

(B) A desmielinização segmentar pode ocorrer após 

lesões neuropráxicas ou com disfunções 
vasculares ou do tecido conjuntivo e, raramente, 
sofre regeneração espontânea. 

(C) A degeneração walleriana interrompe 
parcialmente a condução nervosa distal ao coto 
axonal proximal. 

(D) Na regeneração do nervo periférico, o 
crescimento do coto proximal progride a uma 
taxa de 1 a 1,5 mm/dia. 

(E) A neuropraxia ocorre quando a continuidade dos 

axônios, mas não da bainha epineural, é 
interrompida. 

 

23 

Paciente, sexo feminino, 3 anos de idade, 17 kg, 
foi diagnosticada com mucocele em lábio inferior. 
O tratamento cirúrgico foi planejado e o 
anestésico de escolha foi mepivacaína 3% sem 
vasoconstritor. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa que apresenta a dose 
máxima recomendada de mepivacaína que poderá 
ser utilizada nesse procedimento. 

 

(A) Aproximadamente 110 mg de sal anestésico. 

(B) Aproximadamente 112 mg de sal anestésico. 

(C) Aproximadamente 115 mg de sal anestésico. 

(D) Aproximadamente 117 mg de sal anestésico. 

(E) Aproximadamente 119 mg de sal anestésico. 

 

24 

Os anestésicos locais, quando utilizados para o 
controle da dor, diferem de maneira importante da 
maioria dos outros fármacos comumente usados 
em medicina e odontologia. Em relação à sua 
farmacologia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Lidocaína, mepivacaína e prilocaína têm 
praticamente todo seu metabolismo no fígado. 

(B) A prilocaína é a responsável direta pela indução 

de metemoglobina. 

(C) Doença renal significativa (ASA classe 4 ou 5) 
representa contraindicação absoluta à 
administração de anestésicos locais. 

(D) O nível sanguíneo anticonvulsivante de lidocaína 

é de aproximadamente 0,5 a 5 µg/ml. 

(E) Os anestésicos locais diminuem a excitabilidade 
elétrica do miocárdio, a taxa de condução e a 
força de contração. 

 

25 

Sobre Concentração Inibitória Mínima (CIM), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) CIM indica a quantidade de antibiótico capaz de 
inibir e não matar aproximadamente 90% da 
população de somente determinada bactéria. 

(B) CIM indica a quantidade de antibiótico capaz de 
matar aproximadamente 95% da população de 
bactérias. 

(C) CIM indica a quantidade de antibiótico capaz de 
inibir aproximadamente 99% da população da 
flora bacteriana normal. 

(D) CIM indica a quantidade de antibiótico capaz de 
inibir e não matar aproximadamente 99% da 
população bacteriana. 

(E) CIM indica a quantidade de antibiótico capaz de 

inibir aproximadamente 95% da população de 
somente determinada bactéria. 

 

26 

Paciente do gênero masculino, melanoderma, 45 
anos, procurou atendimento odontológico, pois 
notou lesão branca em mucosa jugal direita. Ao 
exame clínico, foi observada lesão esbranquiçada, 
não raspável, brilhante e em forma de névoa 
difusa que, ao se distender a mucosa jugal com 
as mãos, desaparecia e retornava à sua coloração 
inicial ao finalizar a tração. Considerando as 
características clínicas apresentadas, assinale a 
principal hipótese diagnóstica. 

 

(A) Leucoplasia. 

(B) Linha Alba. 

(C) Líquen Plano. 

(D) Hialinose Cutâneomucosa. 

(E) Leucoedema. 
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Paciente do gênero feminino, 87 anos, 
compareceu para consulta odontológica se 
queixando de trauma pela prótese total inferior. 
Ao exame físico, observou-se extensa reabsorção 
do rebordo alveolar inferior com úlcera traumática 
em assoalho de boca anteriormente à carúncula 
sublingual. À palpação, notou-se área endurecida 
ligeiramente saliente abaixo da úlcera. A paciente 
deseja manter a prótese total inferior. De acordo 
com as características clínicas apresentadas, 
assinale a alternativa que apresenta o 
procedimento pré-protético necessário para 
resolução do caso e a estrutura anatômica que 
está envolvida. 

 

(A) Redução da Crista Milo hioidea – Crista Milo-
hioidea (Inserção do Músculo Milo-hioideo). 

(B) Redução do Tubérculo Geniano – Tubérculo 

Geniano (Inserção do Músculo Genioglosso). 

(C) Redução do Tubérculo Geniano – Tubérculo 
Geniano (Inserção do Músculo Gênio-hioideo). 

(D) Remoção de Torus Mandibular – Torus 

Mandibular (Inserção do Músculo Milo-hioideo). 

(E) Alveoloplastia – Exostose Vestibular (Inserção do 
Músculo Bucinador). 

 

28 

O avanço em software de imagem médica 
tridimensional e simulação cirúrgica virtual para 
cirurgia ortognática propiciou um progresso 
importante e possibilitou o diagnóstico virtual, o 
plano de tratamento e a avaliação de resultados 
de tratamento das deformidades maxilofaciais, 
melhorias sem precedentes. Usando esse 
software, a maxila e a mandíbula podem ser 
reposicionadas nos três planos do espaço e suas 
deformidades corrigidas. Assinale a alternativa 
que apresenta esses planos e seu correto 
significado. 

 

(A) Yaw (rotação no eixo vertical), Pitch (inclinação 
longitudinal) e Roll (rotação no eixo longitudinal). 

(B) Yaw (rotação no eixo longitudinal), Pitch 
(inclinação longitudinal) e Roll (rotação no eixo 
vertical). 

(C) Yaw (inclinação longitudinal), Pitch (rotação no 
eixo longitudinal) e Roll (rotação no eixo vertical). 

(D) Yaw (rotação no eixo vertical), Pitch (rotação no 

eixo longitudinal) e Roll (inclinação longitudinal). 

(E) Yaw (inclinação longitudinal), Pitch (rotação no 
eixo vertical) e Roll (rotação no eixo longitudinal). 
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A síndrome da apneia do sono é um distúrbio 
caracterizado por respiração anormal no sono e 
na fragmentação do sono. Pelo menos 30 
episódios de apneia ocorrem durante as 7h de 
sono noturno. A respeito do tema, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 

I. A Cataplexia é um dos diagnósticos 
diferenciais da Apneia Obstrutiva do Sono. 

II. O paciente é classificado de acordo com o 
sítio da obstrução: tipo I, orofaringe; tipo II, 
orofaringe e hipofaringe; e tipo III, 
hipofaringe. 

III. O avanço geniano com miotomia e 
suspensão hioidea é o procedimento 
cirúrgico mais recente e eficaz para o 
tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono. 

IV. O avanço dos tubérculos genianos não altera 
o queixo estético, nem promove o avanço do 
ventre anterior do músculo digástrico. 

 

(A) Apenas I e IV. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 
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Paciente do gênero masculino, 45 anos, 
compareceu para atendimento pelo serviço de 
odontologia da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
necessitando de reabilitação oral com implantes 
ósseo-integráveis. Durante o exame clínico, 
observou-se ausência dos dentes 11, 12, 13, 21, 
22 e 23, e o desejo do paciente era dentes 
individualizados. O implante de menor diâmetro 
para reabilitação disponível no serviço apresenta 
3.5 mm. Sabendo disso, assinale a alternativa que 
apresenta o espaço mínimo necessário entre 14 e 
24 para que seja possível a reabilitação com 6 
coroas sobre implantes individualizadas. 

 

(A) 33 mm. 

(B) 36 mm. 

(C) 39 mm. 

(D) 42 mm. 

(E) 45 mm. 
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A hiperventilação é uma emergência bastante 
comum nos consultórios odontológicos e, quase 
sempre, é resultado da ansiedade extrema. São 
sinais e sintomas da hiperventilação, EXCETO 

 

(A) taquicardia. 

(B) alteração de consciência. 

(C) dificuldade respiratória. 

(D) globus histericus. 

(E) aumento da salivação. 

 

32 

Sobre os princípios mecânicos envolvidos nas 
exodontias, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) No princípio de roda e eixo, o cabo serve como 
eixo e a ponta do elevador em forma triangular 
age como roda, elevando a raiz do dente para 
fora do alvéolo. 

(B) O princípio de cunha está presente ao inserir as 
pontas do fórceps dentro do espaço do ligamento 
periodontal na crista óssea. 

(C) Uma alavanca é um mecanismo para transmitir 
uma grande força em um pequeno movimento 
contra uma pequena resistência. 

(D) Uma alavanca de primeira classe transforma uma 
pequena força e um grande movimento em um 
pequeno movimento e uma grande força. 

(E) O elevador reto pode utilizar o princípio de cunha 

ao ser inserido dentro do espaço do ligamento 
periodontal e deslocar a raiz na direção oclusal 
para fora do alvéolo, seguindo o princípio da 
impenetrabilidade. 

 

33 

Paciente do sexo feminino, 66 anos de idade, 
apresenta aumento de volume indolor na região 
do lábio superior, medindo aproximadamente 1,5 
cm de diâmetro e com mucosa de coloração 
normal recobrindo-o. À palpação, nódulo firme. 
Paciente relata crescimento lento. Foi realizada 
excisão cirúrgica local. O laudo histopatológico 
apresentou cordões compostos por uma única 
camada de células epiteliais colunares com 
núcleos fortemente basofílicos, tais células 
delimitam estruturas ductais formando longos 
canais, e uma fina cápsula fibrosa circunda a 
lesão, pérolas de queratina ausentes. Com base 
nas características clínicas e histopatológicas, 
assinale a alternativa que apresenta a hipótese 
diagnóstica mais pertinente ao caso.   

 

(A) Adenoma canalicular. 

(B) Adenoma pleomórfico. 

(C) Mucocele. 

(D) Tumor de Warthin. 

(E) Adenoma de células basais. 
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Em relação às biopsias, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Dentre as indicações para biopsia, estão: 
qualquer condição patológica persistente que 
não possa ser diagnosticada clinicamente; 
qualquer lesão que haja suspeita de 
características malignas; confirmação de 
hipóteses diagnósticas clínicas; qualquer 
lesão que não responda ao tratamento clínico 
após um período de 30 dias; qualquer lesão 
que cause preocupação excessiva ao 
paciente.  

II. A biopsia é geralmente excisada como uma 
cunha de tecido, de modo a incluir tecido de 
aparência tanto normal quanto anormal na 
amostra. 

III. A biopsia para aspirar células, visando ao 
diagnóstico patológico, é denominada 
Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF). É 
uma ferramenta eficaz principalmente para 
massas de tecido mole sob a pele ou 
superfície da mucosa. 

IV. A biopsia incisional é utilizada se a lesão for 
grande (>5cm de diâmetro), se estiver 
localizada em zona de risco ou perigosa, ou 
quando um diagnóstico histopatológico 
definitivo (por ex., suspeita de lesão maligna) 
for necessário antes de planejar uma 
remoção complexa ou outro tratamento. 

 

(A) Apenas II e IV. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas II, III e IV. 
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Paciente do gênero feminino, 18 anos, foi vítima 
de ferimento por arma de fogo com projétil que 
atingiu sua mandíbula. A equipe de urgência e 
emergência, ao chegar à cena do trauma, 
evidenciou a paciente em dificuldade respiratória. 
Ao tentar realizar a ventilação bolsa-máscara, 
observaram extrema dificuldade em realizar a 
manobra. Com base no Teste mnemônico de 
MOANS para Dificuldade durante Ventilação com 
Bolsa-Válvula-Máscara, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. M: Musculatura – musculatura flácida 
aumenta o risco para maior dificuldade 
durante a ventilação. 

II. O: Obstrução ou obesidade – obstrução nas 
vias aéreas superiores ou índice de massa 
corpórea (IMC) > 26 podem dificultar a 
ventilação. 

III. N: Edêntulo – os dentes proveem suporte 
para a máscara. Se o paciente faz uso de 
dentaduras, elas devem permanecer durante 
a ventilação para aumentar as chances de 
sucesso. 

IV. S: Sepse – pacientes em quadro séptico 
apresentam dificuldade ventilatória pelo 
aumento significativo do volume na região do 
pescoço.  

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III e IV. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e III. 
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Considerando o Código de Ética Odontológica 
Aprovado pela Resolução CFO-118/2012, no 
Capítulo IV, das auditorias e perícias 
odontológicas, constitui infração ética, EXCETO 

 

(A) intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, 

nos atos de outro profissional. 

(B) prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou 
jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos 
Conselhos e que não estejam regularmente 
inscritas no Conselho de sua jurisdição. 

(C) receber remuneração, gratificação ou qualquer 
outro benefício por valores vinculados à glosa ou 
ao sucesso da causa, quando na função de 
perito ou auditor. 

(D) negar, na qualidade de profissional assistente, 

informações odontológicas consideradas 
necessárias ao pleito da concessão de benefícios 
previdenciários ou outras concessões facultadas 
na forma da Lei, sobre seu paciente. 

(E) exercer a função de perito, quando: for cônjuge 

ou a parte for parente, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral até o terceiro grau. 

 

37 

A ancoragem é um dos grandes problemas na 
área da ortodontia, porque os dentes, mesmo os 
molares, movem-se em resposta às forças 
ortodônticas. Por isso, os sistemas de ancoragem 
esqueléticas aparecem atualmente como uma 
excelente alternativa para facilitar o tratamento 
ortodôntico. Sobre as vantagens desse tipo de 
tratamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Redução da necessidade de extrações dentais. 

(B) O tratamento não depende da colaboração do 

paciente. 

(C) Menor probabilidade de resolução de casos com 
cirurgia ortognática. 

(D) A terapia ortodôntica fica mais prática para atingir 
seus resultados. 

(E) Os molares podem se mover tão facilmente 
quanto dentes anteriores. Assim, é possível 
controlar de maneira mais fácil o plano oclusal. 

 

38 

Historicamente, a classificação das fraturas 
zigomáticas foi utilizada para prever quais 
fraturas permaneceriam estáveis após a redução. 
Um método de classificação com base no padrão 
de segmentação e deslocamento foi descrito, e 
essas fraturas classificadas em fraturas de Baixa, 
Média ou Alta energia. Assinale a alternativa que 
apresenta o autor e o ano dessa classificação. 

 

(A) Gillies e colaboradores; 1927. 

(B) Knight e North; 1961. 

(C) Manson e colaboradores; 1990. 

(D) Gruss e colaboradores; 1990. 

(E) Zingg e colaboradores; 1992. 

 

39 

Paciente do sexo feminino, 75 anos e edêntula, foi 
vítima de queda da própria altura há 3 dias e 
compareceu ao ambulatório de odontologia da 
polícia militar do estado de Goiás queixando-se 
de dor na mandíbula. Ao exame clínico, observou-
se equimose em assoalho e boca do lado direito e 
abertura normal da boca. Com base nessas 
informações, quais são a principal hipótese 
diagnóstica e o melhor exame a ser solicitado? 

 

(A) Fratura de corpo mandibular direito; Radiografia 
panorâmica. 

(B) Fratura de ângulo mandibular direito; Lateral 
oblíqua de mandíbula direita. 

(C) Fratura de côndilo mandibular esquerdo; Towne 

reversa. 

(D) Fratura de parasínfise mandibular esquerda; 
Tomografia computadorizada. 

(E) Fratura de corpo mandibular direito; Towne 

reversa. 
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Em relação à cirurgia ortognática, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 

I. A análise facial pode ser dividida em 
macroestética (proporções verticais e 
horizontais), miniestética (forma dental, altura 
gengival, perfis de emergência e angulação 
dos incisivos) e microestética (exposição dos 
incisivos, simetria do sorriso e apinhamento). 

II. As cirurgias simuladas em modelos são 
realizadas utilizando uma plataforma de 
Erickson, que é um bloco de orientação com 
um calibrador unido o qual torna possível 
marcar e medir modelos com 0,01 mm de 
exatidão.  

III. A avaliação do comprimento dos incisivos 
superiores é fundamental para o 
planejamento e traçado predictivo. Dessa 
forma, um comprimento considerado normal 
desse dente é de 9,5 a 11,5 mm e a 
quantidade de sobremordida normal é de 5 
mm. 

IV. A análise cefalométrica deve ser realizada em 
cefalogramas laterais obtidos com a cabeça 
em posição natural, os côndilos assentados 
na fossa, com o registro de mordida em cera 
no lugar e os lábios em repouso.  

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III e IV. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e III. 
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Paciente do sexo feminino, 17 anos de idade, 
vítima de acidente de trânsito bicicleta versus 
automóvel. A ciclista foi encaminhada para o 
hospital de referência. No exame clínico, notou-se 
ausência do dente 11, fratura do dente 21 e 
diversas abrasões em face e lábio superior. A 
equipe da PM-GO que acompanhava o caso 
encontrou um dente inteiro no local do acidente e 
o armazenou para levar ao hospital. Diante do 
exposto, o meio mais adequado para armazenar o 
dente avulsionado é o/a 

 

(A) leite. 

(B) água mineral. 

(C) solução de Milton. 

(D) frasco de vidro seco. 

(E) líquido de Dakin. 
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Em relação aos cuidados específicos com 
materiais perfurocortantes e à conduta após 
acidente, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O risco de transmissão ocupacional do HIV para 
o trabalhador de saúde após exposição 
percutânea é estimado em 0,3% e, após 
exposição mucocutânea, em 0,09%. 

(B) Para Hepatite B, se o paciente fonte for HBsAg e 
HBeAg positivos, o risco de desenvolver a 
doença clínica varia entre 22% a 31% e 37% a 
62% para a conversão sorológica. 

(C) Para Hepatite B, se o paciente fonte for HBsAg - 
positivo e HBeAg negativo, o risco de 
desenvolver a doença clínica varia entre 1% a 
6% e 23% a 37% para a conversão sorológica. 

(D) Caso o paciente fonte seja positivo para HIV, 
iniciar com quimioprofilaxia, seguindo orientações 
do fluxograma do Ministério da Saúde. Deve-se 
fazer a coleta de sangue do funcionário para o 
seguimento e avaliação da quimioprofilaxia, entre 
eles, hemograma, transaminases (AST e ALT), 
ureia, creatinina e glicemia basal. 

(E) Deve-se lavar exaustivamente com água e sabão 
o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou 
fluido orgânico. Deve-se lavar as mucosas com 
soro fisiológico ou água em abundância e 
provocar maior sangramento do local ferido, a fim 
de eliminar parcialmente a secreção do paciente 
fonte. 
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Paciente do gênero masculino, 28 anos, 
compareceu ao serviço de cirurgia 
bucomaxilofacial apresentando aumento de 
volume indolor em região de ângulo mandibular à 
direita. Na radiografia panorâmica, evidenciou-se 
lesão radiolúcida multilocular, com margens 
irregulares, deslocando o dente 48 e 
reabsorvendo o 47. Após biópsia incisional, o 
exame histológico mostrou células casualmente 
arranjadas de formato estrelário, fusiforme, em 
um estroma abundante e frouxo contendo 
somente algumas fibrilas colágenas. Foi realizado 
estudo histoquímico, que evidenciou a substância 
fundamental composta por glicosaminoglicanos, 
principalmente ácido hialurônico e sulfato de 
condroitina. Pequenas ilhas de restos epiteliais 
odontogênicos de aspecto inativo foram 
evidenciadas dispersas na substância 
fundamental. Assinale a alternativa que apresenta 
o diagnóstico para o caso descrito. 

 

(A) Ameloblastoma. 

(B) Mixoma. 

(C) Tumor Odontogênico Escamoso. 

(D) Fibroma Ameloblástico. 

(E) Tumor Odontogênico de Células Granulares. 
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Várias complicações potenciais estão associadas 
à administração de anestésicos locais. 
Considerando esse tema, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Uma das alternativas para prevenção de 
fratura de agulhas é não usar agulhas de 
calibre 30 para o bloqueio do nervo alveolar 
inferior em adultos ou crianças. 

II. A paralisia transitória do nervo facial é 
comumente causada pela introdução de 
anestésico local na cápsula da glândula 
parótida, localizada na borda anterior do 
ramo mandibular. 

III. Algumas técnicas estão associadas a um 
risco maior de um hematoma visível. O 
bloqueio do nervo Alveolar Inferior é o mais 
comum, seguido pelo bloqueio do nervo 
Alveolar Superior Posterior. 

IV. A sensação de queimação que ocorre durante 
a injeção de um anestésico local pode ocorrer 
devido ao armazenamento dos tubetes em 
álcool ou em outras soluções de 
esterilização. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas III e IV. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas II e IV. 
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Paciente do gênero masculino, 18 anos, realizou 
exodontia dos terceiros molares retidos e 
impactados. O procedimento transcorreu sem 
intercorrências. No 3° dia de pós-operatório, o 
paciente referiu dor intensa na região do 48. Ao 
buscar o cirurgião-dentista que realizou o 
procedimento, o paciente foi avaliado e recebeu a 
prescrição de tramadol 100 mg para controle 
álgico. Com base nessa situação clínica e nos 
receituários de controle especial e notificados, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O paciente necessita da receita tipo A “amarela” 

para a dispensação do tramadol. 

(B) Os benzodiazepínicos são prescritos na receita 
tipo “C”. 

(C) O tramadol, até 100 mg, por unidade posológica 

pode ser prescrito na receita de controle 
especial. 

(D) Para evitar a automedicação e inibir a 
comercialização indiscriminada de 
antimicrobianos, desde 2013, sua prescrição 
deve ser feita por meio da receita de controle 
especial. 

(E) A codeína, até 50 mg, por unidade posológica 
pode ser prescrita na receita de controle 
especial. 
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Um homem com 58 anos de idade, portador de 
insuficiência renal crônica terminal e dependente 
de hemodiálise, foi encaminhado à avaliação 
odontológica, como parte dos cuidados prévios 
ao transplante renal. O paciente necessita 
eliminar atuais e potenciais focos de infecção 
dentária. Os dias em que são realizadas as 
hemodiálises são segundas, quartas e sextas-
feiras. Quanto às condutas consideradas 
pertinentes para o caso relatado, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) A cirurgia deve ser realizada 1 dia após a 
hemodiálise, preferencialmente terça ou quinta, 
eliminando dessa forma a heparina utilizada na 
hemodiálise e os subprodutos metabólicos. 

(B) Medicações que dependam do metabolismo 

renal ou da excreção devem ser evitadas ou 
usadas em doses modificadas para evitar a 
toxicidade sistêmica, como anestésicos locais. 

(C) O uso da heparina deve ser suspenso 1 dia antes 
do procedimento, e a dose dos medicamentos 
deve ser ajustada e calculada através da fórmula 
de Cockcroft- Gault. 

(D) O manguito do esfigmomanômetro nunca deve 
ser usado no braço em que há um shunt 
arteriovenoso. 

(E) Como medicação pós-operatória, sendo um 
procedimento relativamente simples, pode ser 
prescrito Ibuprofeno 600 mg, 1 comprimido a 
cada 8 horas por 3 dias. 
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Paciente, 67 anos de idade, sexo masculino, 
possui em mandíbula os dentes 38, 37, 35, 33 ao 
45, 47 e 48 com cáries extensas e fraturas, 
impossibilitando a restauração ou manutenção 
desses dentes. Dessa forma, planejou-se 
exodontia múltipla e reabilitação com prótese 
protocolo sobre implantes imediata. No entanto, 
durante o procedimento cirúrgico, o paciente 
iniciou um processo de espasmo dos músculos 
da mastigação, após várias tentativas de bloqueio 
do nervo alveolar inferior. Para reobter uma 
anestesia adequada, é possível realizar a 

 

(A) técnica do forame mandibular. 

(B) técnica de Gow-Gates. 

(C) técnica de Wolfe. 

(D) técnica de Vazirani-Akinozi. 

(E) técnica do Canal Palatino. 
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Paciente do gênero masculino, 35 anos, reagiu a 
uma tentativa de assalto e foi vítima de ferimento 
por arma de fogo. O projétil atingiu a face do 
paciente na região da sínfise mandibular, 
cominuindo a região entre os dentes 33 e 43, e 
ficou alojado no pescoço próximo à artéria 
carótida externa. Com base na classificação das 
lesões por arma de fogo, essa lesão é classificada 
como  

 

(A) Avulsiva. 

(B) Perfurante. 

(C) Cominutiva. 

(D) Penetrante. 

(E) de Chamuscamento. 
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Em relação à Regeneração Óssea Guiada (ROG), 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Os requisitos básicos para que as 
membranas possam ser usadas na ROG são: 
biocompatibilidade, oclusão celular, 
integração tecidual, formação e manutenção 
do espaço, manejo clínico na cirurgia e 
suscetibilidade limitada às complicações. 

II. A biodegradação das membranas de 
colágeno com ligação cruzada é mais rápida 
comparada às membranas de colágeno 
nativo, devido à atividade enzimática dos 
macrófagos e leucócitos polimorfonucleares. 

III. As membranas de colágeno de ligação 
cruzada têm sido consideradas com pobre 
integração tecidual, vascularização e 
biocompatibilidade. No entanto a ligação 
cruzada com glutaraldeído tem demonstrado 
maior biocompatibilidade. 

IV. Se a membrana colágena de ligação cruzada 
ficar exposta na cavidade oral, o sítio perderá 
cerca de 48,5% da enxertia óssea. 

 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 
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Referente às cirurgias com finalidade 
endodôntica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) São indicações da cirurgia periapical: grandes 
lesões periapicais que não sejam solucionadas 
com o tratamento do canal e material 
irrecuperável que impeça o tratamento ou o 
retratamento do canal. 

(B) A cirurgia periapical é indicada quando a causa 
da falha do tratamento endodôntico não for 
identificada. 

(C) Após a inserção do MTA, a cavidade deve ser 

irrigada abundantemente com solução fisiológica. 

(D) A incisão semilunar sempre possibilita a 
avaliação completa da superfície da raiz pelo 
dentista. 

(E) A realização do bisel na apicectomia minimiza a 
exposição dos túbulos dentinários, o que reduz a 
infiltração para a região apical. 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Odontológico - Cirurgia Bucomaxilofacial  Tipo  01 – Página 17 

 

Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A prevalência das fraturas condilares varia entre 17,5% a 52% de todas as fraturas mandibulares. Em sua 
maioria, uma força direta, na parte distal da mandíbula, se dissipa para a área articular localizada na parte 
proximal e em um sistema de proteção para que não ocorra perfuração da fossa mandibular no osso 
temporal. O processo condilar acaba sofrendo rupturas. As fraturas condilares diferem significativamente 
das demais fraturas da mandíbula, pois podem afetar a oclusão, a mastigação, as vias respiratórias e a 
fala. Dessa forma, cite e explique as alterações anatômicas funcionais que decorrem das fraturas 
condilares.  
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