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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

  



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares 
com Graduação em Odontologia (Código 069) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 3

 

Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F  
B) V V F V  
C) V F F V  
D) F V V F  
E) F F V V  

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 1,00) 

A doença periodontal é denominada como um conjunto de processos inflamatórios e infecciosos que 
envolvem tecidos periodontais, sendo reconhecido como um dos principais agravos em saúde bucal. 

 Sobre essa enfermidade, analise as assertivas e identifique V para as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os sinais clínicos da doença periodontal se tornam evidentes apenas pela presença do 
biofilme dental. 

(   ) Um dos mecanismos pelos quais a doença periodontal pode influenciar a saúde sistêmica é a 
infecção metastásica causada pela translocação de bactérias gram-negativas da bolsa 
periodontal para a corrente sanguínea. 

(   ) Estudos epidemiológicos ressaltam que os fatores econômicos e educacionais são agentes 
determinantes no processo saúde-doença periodontal, pois contribuem para a manutenção 
de práticas favoráveis de higiene bucal e o acesso aos serviços odontológicos. 

(   ) A microbiota associada à doença gengival compreende as espécies gram-positivas 
principalmente. Os microrganismos patogênicos associados à periodontite são, 
predominantemente, anaeróbios e gram-negativos, sendo considerados organismos 
altamente virulentos. 

(   ) A gengivite se apresenta como a periodontopatia de maior ocorrência na cavidade bucal e 
pode ser etiologicamente descrita como o resultado de uma sobrecarga bacteriana, 
ocasionando uma resposta inflamatória substancial, sendo restritos à gengiva marginal e 
papilar. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V F F V V 
C) V V F V F 
D) F V V F V 
E) F F V F V 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

A cárie dentária é uma das doenças bucais mais prevalentes no Brasil. Trata-se de enfermidades de 
grande impacto na qualidade de vida por causar dor e sofrimento. Dados da Pesquisa Nacional de 
Saúde Bucal realizada em 2010 (SB 2010), revelaram que a ocorrência de cárie na dentição decídua, 
aos cinco anos de idade, foi em média de 2,3 dentes.  

Considerando a importância da fluorterapia na prevenção de cárie, é correto afirmar que 

A) o modo de ação primária do flúor é o sistêmico, sendo pouco ou nenhum o benefício a ser ganho 
com a sua ação tópica. 

B) a lesão inicial de cárie dentária ativa (mancha branca) provoca alterações esbranquiçadas e 
opacas no esmalte, apresentando uma superfície rugosa à secagem. 

C) o maior consumo de flúor, durante o período de formação do dente, é importante para aumentar a 
quantidade de flúor no esmalte e, portanto, aumentando a resistência ao ataque da cárie. 

D) as crianças com alta atividade de cárie na dentição decídua devem receber o verniz fluoretado 
apenas nas lesões instaladas, visto a sua capacidade de pigmentação nas unidades dentárias. 

E) a descalcificação e formação de manchas brancas de cárie são prevenidas através de um bom 
regime de higiene bucal, incluindo escovação com dentifrício fluoretado com 1000 a 1200 ppmF a 
partir dos seis anos de idade. 

Questão 18 (Peso 1,00) 

Pacientes vítimas de acidentes envolvendo traumatismos dentários podem apresentar sequelas 
irreversíveis quando o pronto-atendimento é negligenciado. As populações pediátricas e adolescentes 
são, geralmente, as mais expostas às etiologias dos danos dentoalveolares (MILORO et.al, 2008, 
p.383). Imaginemos um caso de paciente de 9 anos de idade, com história de queda de bicicleta, 
mantendo-se consciente, lúcido, orientado no tempo e no espaço e avaliado com Glasgow 15 (nível 
de consciência). Após o trauma, clinicamente, pôde-se observar edema e equimose no lábio superior, 
ausência da unidade 11, deslocamento palatino do 21, sangramento no sulco gengival das unidades 
12 e 22. Não foram observados sinais de fraturas faciais, o que foi confirmado através dos exames de 
imagem de rotina. 

Utilizando as informações deste caso hipotético e baseando-se em seus conhecimentos sobre 
traumatismo dentário, é correto afirmar que 

A) o trauma sofrido na unidade 21 é denominado de concussão. 
B) o tratamento proposto neste caso deverá ser a contenção rígida por 21 dias, envolvendo esta 

unidade e o dente 22, embora a unidade 21 tenha sofrido um tipo de luxação.  
C) o tratamento proposto para a unidade 11 deverá ser o reposicionamento do dente no arco, após 

lavagem com solução fisiológica 0,9%, contenção dentária com fio de aço 3-0 e resina.  
D) o dano ocorrido na unidade 11 foi avulsão, enquanto os dentes 12 e 22 sofreram subluxação. 

Neste caso, mesmo sendo paciente pediátrico, o dente avulsionado deverá ser reimplantado o 
quanto antes, após os devidos cuidados locais. 

E) o tipo de traumatismo nos leva a afirmar que o dano causado nas unidades 12 e 22 caracteriza-se 
apenas como um quadro de concussão leve, pois não houve deslocamento dentário. O tratamento 
para estes casos é o conservador com acompanhamento por quatro semanas. 

Questão 19 (Peso 0,50) 

O trauma dento-alveolar é um agravo bucal relativamente comum, muitas vezes associado às 
agressões interpessoais, aos acidentes ciclísticos e às atividades esportivas. Essas lesões podem 
envolver os dentes, periodonto e osso alveolar.  

Sobre o traumatismo dento alveolar, é correto afirmar que 

A) na concussão, o elemento dental apresenta mobilidade, mas não é deslocado do alvéolo. 
B) quando houver fratura do terço médio da raiz, a necrose pulpar é mais comum de acontecer. 
C) na subluxação, definida como trauma ao periodonto, ocorre sensibilidade à percussão sem 

mobilidade. 
D) na avulsão dentária, definida como o deslocamento completo da unidade de seu alvéolo, após o 

reimplante, o elemento dental deve permanecer em contenção rígida por três meses. 
E) nas fraturas dentárias envolvendo esmalte, dentina e polpa, o prognóstico depende do tempo 

decorrido a partir do momento do trauma, do tamanho da exposição pulpar, da condição pulpar e 
do estágio de desenvolvimento radicular. 
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Questão 20 (Peso 0,50) 

A cárie é considerado um processo crônico de desmineralização irreversível do esmalte do dente, 
provocada pela interação entre três fatores: dente suscetível, presença de microrganismos na 
cavidade bucal e dieta cariogênica (LIMA, 2007). 

Sobre a cárie dentária, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O consumo de alimentos cariogênios é o principal fator etiológico da cárie. 
(   ) A irreversibilidade das lesões do esmalte dentário é inversamente proporcional a uma menor 

frequência da ingestão de alimentos cariogênios e a um maior controle da placa bacteriana.  
(   ) A ingestão de uma dieta cariogênica não é suficiente para produzir uma lesão de cárie, desde 

que o intervalo de tempo sem controle da placa bacteriana seja grande.  
(   ) A cariogenicidade da dieta é determinada, principalmente, pela presença de carboidratos, que 

servem de substrato para os microrganismos presentes na cavidade bucal e para a produção 
de ácidos orgânicos.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 21 (Peso 0,75) 

Dor orofacial é uma das causas mais relevantes que motivam o paciente às consultas odontológicas. 
Um dos mais expressivos casos desse processo é a nevralgia do trigêmeo. Neste tipo de sensação, 
os sinais produzidos no Sistema Nervoso Central (SNC) pelo simples toque provocam dor de 
natureza aguda, recorrente e, frequentemente, insuportável.  

Considerando que alguns pacientes apresentam episódios de dor sem apresentar um estímulo no 
local que possa desencadear o processo doloroso, pode-se afirmar que 

A) a dor neuropática e a dor somática são igualmente dependentes dos nociceptores térmicos e 
mecânicos. 

B) um dos principais exemplos de dor somática é a nevralgia do trigêmeo, pois o paciente 
supervaloriza os sintomas decorrentes de estímulos locais, principalmente através do calor. 

C) a nevralgia do trigêmeo poderá iniciar-se e continuar por longos períodos mesmo na ausência de 
estímulos locais, caracterizando um tipo de dor neuropática. Neste caso, o uso de medicamentos 
à base de carbamazepina poderá ser uma opção de tratamento. 

D) os pacientes portadores de dor crônica podem apresentar quadros depressivos e desordens 
mentais graves envolvendo, muitas vezes, casos psiquiátricos. Um exemplo clássico de dor 
orofacial crônica é a nevralgia do glossofaríngeo que se caracteriza como dor do tipo somática. 

E) O dano ao nervo associado com dano tecidual resulta em uma série complexa de eventos 
bidirecionais entre os sistemas nervoso e imune. Neste processo, o resultado pode promover a 
formação dos neuromas que correspondem à tentativa de reparação da fibra nervosa periférica. 
Nestes casos, o tratamento de escolha é a microcirurgia, sendo contraindicado o uso de 
antidepressivos. 

Questão 22 (Peso 0,75) 

Angina de Ludwig, geralmente, desenvolve-se a partir de uma infecção aguda proveniente de um 
molar inferior. Apresenta-se como uma celulite agressiva que se dissemina rapidamente, podendo 
envolver vários espaços faciais e comprometendo o estado geral do paciente. 

A angina de Ludwig caracteriza-se pelo envolvimento dos espaços 

A) cervical profundo, submandibular bilateral e sublingual. 
B) submandibular bilateral, sublingual e submentual bilateral. 
C) espaço bucal bilateral, espaço submandibular e sublingual. 
D) submandibular bilateral, bucal bilateral e espaço sublingual. 
E) cervical profundo, bucal bilateral e espaço vestibular inferior. 
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Questão 23 (Peso 0,75) 

A mandíbula é uma das partes do esqueleto maxilofacial mais comumente acometida por fratura, 
devido à sua posição proeminente. A localização, as características envolvendo os segmentos 
fraturados, as alterações oclusais, além de outros fatores locais e gerais, irão determinar o tratamento 
mais adequado das fraturas.  

Sobre a classificação, o diagnóstico e o tratamento das fraturas faciais, é correto afirmar que 

A) um desvio significante qualquer na abertura bucal, nas fraturas mandibulares, envolvendo um dos 
cândilos, pode ser indicativo de fratura subcondilar no lado para o qual a mandíbula desvia. 

B) as radiografias panorâmicas representam a primeira escolha para diagnóstico e planejamento das 
fraturas mandibulares devido a sua completa visualização no sentido látero-lateral. 

C) o acesso cirúrgico extra-oral submandibular poderá resultar em cicatriz visível, além do risco de 
lesão do nervo mandibular, que é ramo do nervo facial e que poderá causar paralisia da região 
afetada. 

D) os parafusos bicorticais são uma desvantagem do sistema de placas compressivas. Este sistema 
de fixação interna rígida é melhor indicado para tratamento de fraturas múltiplas. 

E) a não-união é uma complicação que poderá acontecer devido ao tratamento inadequado das 
fraturas. Nestes casos, a melhor conduta deverá ser a reabordagem cirúrgica, utilização de 
imobilização maxilomandibular por 42 dias e evitar o uso de fixação interna rígida para favorecer o 
suprimento sanguíneo e um novo processo de neoformação óssea. 

Questão 24 (Peso 1,00) 

Diversos fatores estão relacionados aos traumatismos faciais como: as condições geográficas das 
cidades, fatores socioeconômicos da população, violência urbana, acidentes de trânsito, práticas 
esportivas, agressão física, etc. De acordo com a intensidade e direção do trauma, as fraturas podem 
se apresentar de forma simples ou complexa. Em algumas situações, apenas um osso da face é 
acometido e, em outros casos, todos os ossos do complexo facial sofrem algum grau de 
deslocamento. 

Em relação aos traumatismos faciais e suas consequências, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A presença de sangue na câmara posterior do globo ocular, nos casos de traumatismos 
orbitários, é chamada de hifema. Esta condição apresenta bom prognóstico, sem 
comprometer a visão. 

(   ) A tela de titânio, o polietileno poroso e enxertos ósseos podem ser utilizados nas 
construções do assoalho orbitário, respeitando a distância segura de 57 cm entre o rebordo 
infraorbitário e o canal óptico. 

(   ) As fraturas do complexo zigomático, envolvendo a parede medial da órbita, poderão 
comprometer o processo frontal da maxila, osso lacrimal, placa orbital do etmoide e uma 
parte do corpo do esfenoide. 

(   ) Uma fratura na região do pilar zigomático-maxilar apresenta excelentes condições ósseas 
para uso da fixação interna e poderá ser utilizada uma placa do sistema 2.0 mm e parafusos 
de 8 mm de comprimento. 

(   ) Um trauma na região do zigoma poderá alterar o nervo que emerge no corpo deste osso, 
que é um ramo da segunda divisão do trigêmeo e, dentre outras partes, fornece 
sensibilidade para a parte lateral do nariz. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V V F F F 
C) V F F V V 
D) F F V F V 
E) F F V V V 
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Questão 25 (Peso 0,75) 

O bruxismo pode ser definido como uma atividade parafuncional do sistema mastigatório que inclui 
apertar e ranger os dentes. É um fenômeno que vem se tornando cada vez mais frequente dentro do 
consultório odontológico e o profissional envolvido no tratamento desses pacientes deve estar alerta 
às suas peculiaridades. 

No que tange ao atendimento odontológico de pacientes portadores de bruxismo, é correto afirmar 
que 

A) o bruxismo é uma condição exclusiva da população adulta. 
B) a erosão dos molares é uma condição bucal comum nos pacientes portadores de bruxismo. 
C) a etiologia multifocal goza de certa credibilidade, atualmente, podendo haver uma associação de 

fatores locais, psicológicos, sistêmicos, ocupacionais e genéticos. 
D) as resinas compostas em restauração de dentes posteriores, facetas de porcela e próteses 

adesivas são indicada no tratamento reabilitador desses pacientes. 
E) o bruxismo pode se manifestar de três formas: apertamento (geralmente noturno, que produz 

atrição dentária e perda óssea), rangimento (frequente durante o dia, que se apresenta como 
uma forte pressão transmitida ao osso alveolar) e batimento dos dentes (contato rápido, repetido 
e rítmico dos dentes). 

Questão 26 (Peso 0,75) 

As oclusopatias estão entre os principais problemas de saúde bucal em todo mundo. Essas 
condições relacionam-se com o contato dos dentes superiores com os inferiores, além da relação 
entre a maxila e a mandíbula. A respeito das Oclusopatias, pode-se afirmar que 

A) a avaliação do OverJet traz informação ao cirurgião-dentista sobre o trespasse vertical interincisal. 
B) a avaliação do Overbite traz informação ao cirurgião-dentista sobre o trespasse horizontal 

interincisal. 
C) o paciente portador de oclusão classe III de Angle apresenta a cúspide do primeiro molar superior 

em contato com o sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior. 
D) a Curva de Spee é uma linha curva no sentido transverso que tangencia as pontas de cúspides 

vestibulares dos dentes posteriores e as bordas incisais dos incisivos. 
E) a mordida cruzada posterior é uma das alterações transversas da maxila mais comuns, que se 

caracteriza quando os dentes inferiores estão localizados vestibularmente aos superiores 
antagonistas, estando as cúspides vestibulares superiores posicionadas nas fóssulas centrais dos 
dentes inferiores. 

Questão 27 (Peso 1,00) 

Fibrossarcoma é um tumor maligno de fibroblatos que, há algum tempo, foi considerado o sarcoma 
mais comum de tecidos moles (NEVILLE et. al. 2009). Outros tumores, não tão comuns, apresentam 
elevados índices de recidiva e baixas taxas de sobrevida e podem acometer o indivíduo em qualquer 
fase da vida.  

Em relação às patologias malignas de tecidos moles, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Tumores pouco diferenciados tendem a produzir mais colágeno do que tumores bem-
diferenciados. 

(   ) Sarkoma de Kaposi tipo iatrogênico está relacionado aos pacientes portadores do HIV, que 
foram negligenciados no tratamento recebido. 

(   ) Fibrossarcomas bem-diferenciados consistem em fascículos de células fusiformes que, 
classicamente, formam um padrão de "espinha de peixe".  

(   ) Leiomiossarcoma é um tumor maligno que apresenta padrão histológico de feixes 
entrelaçados de células musculares esqueléticas, onde o tratamento de escolha é a excisão 
cirúrgica por ser bem circunscrito. 

(   ) Sarkoma de Kaposi é uma neoplasia vascular rara, onde o tipo clássico é basicamente uma 
doença do indivíduo adulto masculino. Este tumor apresenta, histologicamente, os estágios 
macular, de placa e nodular. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V V V F F 
C) F V V V F 
D) F V V F F 
E) F F V F V 
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Questão 28 (Peso 0,75) 

O câncer bucal é uma denominação que inclui as lesões malignas de lábio e de cavidade oral. Idade 
avançada, tabagismo, etilismo, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal-ajustadas são 
fatores de risco com relação ao desenvolvimento do câncer bucal. 

Sobre as lesões malignas e potencialmente cancerizáveis, é correto afirmar que 

A) a biopsia incisional é indicada nos casos suspeitos de melanoma. 
B) o etilismo crônico é considerado um agente carcinogênico completo. 
C) o Carcinoma de células escamosas da cavidade oral é caracterizado clinicamente por uma pápula. 
D) a leucoeritroplasia, a queilite actínica e a leucoplasia verrucosa proliferativa são consideradas 

lesões cancerizáveis. 
E) a dor é uma das principais caraterísticas clínicas das lesões malignas em cavidade oral, desde as 

fases mais iniciais da doença. 

Questão 29 (Peso 0,75) 

O traumatismo dentário deve ser clinicamente avaliado através de criterioso exame físico. No entanto, 
os exames de imagem são imprescindíveis para o diagnóstico de danos causados aos tecidos 
subjacentes. Diante do diagnóstico definitivo sobre as injúrias sofridas pelos dentes e pelos tecidos 
de suporte, pode-se propor o tratamento mais adequado para cada caso.  
Sobre o tratamento nos casos de traumatismos dentários, é correto afirmar que 

A) para um dente avulsionado, o meio de conservação mais indicado é o leite. 
B) para evitar o processo de aniquilose, o tratamento de escolha nos casos de traumatismos leves é 

a odontossíntese com resina e fio cirúrgico. 
C) mesmo nos casos de traumatismos envolvendo apenas fratura de esmalte, deve-se instituir o 

tratamento restaurador e realizar testes de vitalidade pulpar. 
D) ao se utilizar filmes periapicais ou oclusais para exames radiográficos dos tecidos moles, quanto à 

presença de corpos estranhos, deve-se aumentar o tempo de exposição e diminuir a amperagem. 
E) após o traumatismo dentário, podem ocorrer diferentes formas de reabsorções radiculares. O tipo 

mais comum observado é a reabsorção interna a partir da câmara pulpar. Nestes casos, a melhor 
conduta é realizar o alívio oclusal, orientar o paciente quanto ao uso de dieta pastosa por 21 dias e 
realizar teste periódicos de vitalidade pulpar. 

Questão 30 (Peso 0,50) 

________________________ caracteriza-se por dor moderada, súbita, que não ocorre na ausência 
do estímulo. O dente apresenta resposta intensa ao estímulo frio e alguma sensibilidade ao calor. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Pulpite reversível 
B) Pulpite irreversível 
C) Periodontite crônica 
D) Abscesso periodontal 
E) Abscesso periapical crônico 

Questão 31(Peso 0,75)  

Dentre os tumores malignos que acometem a região maxilofacial, o osteossarcoma é um 
representante deste grupo de lesões que pode acometer desde indivíduos jovens, entre 10 e 20 anos, 
até adultos acima de 50 anos. O osteossarcoma dos ossos gnáticos tem a capacidade de produzir 
osso imaturo ou osteoide.  

Sobre o osteossarcoma, é correto afirmar que 

A) as células do tumor podem produzir material condroide e tecido conjuntivo fibroso, adicionalmente 
ao osteoide. 

B) o prognóstico do padrão de crescimento de um tumor é influenciado, diretamente, pelas 
quantidades relativas de osteoide, cartilagem ou fibras colágenas. 

C) o alargamento do espaço do ligamento periodontal é específico do osteossarcoma dos ossos 
gnáticos – isso é o que o diferencia dos demais tumores desta região. 

D) a cirurgia radical é a única forma de tratamento que irá determinar o prognóstico dos casos 
envolvendo osteossarcoma dos ossos gnáticos, uma vez que a quimioterapia não tem mostrado 
elevadas taxas de efetividade. 

E) os osteossarcomas periféricos são mais comuns em ossos longos, não havendo relato de casos 
nos ossos maxilares e apresentando respostas diferentes quanto ao tratamento cirúrgico radical e 
a quimioterapia. Osteossarcoma periosteal poderá ser tratado com cirurgia menos invasiva e 
quimioterapia devido à melhor resposta deste tratamento. 
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Questão 32 (Peso 0,75) 

Problemas pulmonares e respiratórios podem desencadear crises graves que, com frequência, levam 
os pacientes às hospitalizações. As prescrições medicamentosas, nesses pacientes, apresentam 
alguns cuidados que devem ser considerados durante o tratamento odontológico. 

Sobre as prescrições e os respectivos cuidados relacionados aos pacientes com problemas 
pulmonares e respiratórios, é correto afirmar que 

A) o óxido nitroso deve ser evitado nos pacientes com doença pulmonar. 
B) o ácido acetilsalicílico pode ser prescrito para controle da dor pós-cirúrgica. 
C) os pacientes em uso de corticoide devem ter o medicamento suspenso no pré-operatório. 
D) o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) deve ser evitado, porque pode desencadear 

crises asmáticas em indivíduos susceptíveis. 
E) os pacientes com doença pulmonar devem ser tratados em ambiente hospitalar, devido ao risco 

de parada cardiorrespiratória ao se utilizar anestésicos locais. 

Questão 33 (Peso 1,00) 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) não tem sido negligenciada pela comunidade 
científica mundial e nem pelos gestores de instituições públicas e privadas. Esta síndrome, no 
entanto, ainda apresenta números alarmantes acometendo indivíduos de todas as faixas etárias. 
É imprescindível o amplo conhecimento sobre as características clínicas dessa síndrome e sobre os 
mecanismos envolvidos no processo de infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).  

Em relação à AIDS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A saliva tem demonstrado ser um fluido com mau potencial para transmitir o HIV. 
(   ) A leucoplasia pilosa é uma condição frequentemente encontrada nos pacientes portadores 

desta síndrome, além do Sarcoma de Kaposi e da candidíase oral. 
(   ) A célula-alvo principal do HIV é representada pelo linfócito T CD4+ auxiliar. Nesta célula, o 

HIV é incorporado até que o protocolo medicamentoso seja instituído. 
(   ) As alterações orais podem incluir eritema de mucosa e ulcerações focais. Estes achados são 

comuns na síndrome viral aguda e poderá durar de uma semana a seis meses. Em seguida, 
após a regressão dessas lesões, ocorre um período de linfadenopatia generalizada, com 
febre crônica, perda de peso e candidíase oral que persiste até o óbito. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 34 (Peso 0,75) 

O diabete melito é uma desordem metabólica crônica caracterizada pela perda relativa ou absoluta de 
insulina, resultando em elevados níveis de glicose no sangue. Manifestações orais em pacientes 
diabéticos são frequentes e podem resultar em complicações graves que, muitas vezes, provocam 
hospitalizações por longos períodos.  

Sobre as desordens metabólicas, é correto afirmar que 

A) hipertireoidismo é uma condição causada pelos níveis elevados de T3 e T4. A doença de Graves é 
a causa mais comum do hipertireoidismo, apresenta padrão familial e é transmitida geneticamente. 

B) pacientes diabéticos podem apresentar aumento na incidência e severidade da inflamação 
gengival e abscesso periodontal, mesmo quando estão bem controlados, ao serem avaliados, os 
níveis de hemoglobina glicosilada. 

C) candidose bucal ocorre, mais frequentemente, nos pacientes diabéticos do que na população 
geral. Esta condição pode produzir lesões na língua, causando dor e ardência local. O tratamento 
envolve a raspagem cirúrgica, sob anestesia local. 

D) alterações associadas à parede vascular, que ocorrem nos pacientes diabéticos, alteram o fluxo 
sanguíneo e o transporte de granulócitos para áreas lesionadas na cavidade oral, sendo um dos 
importantes fatores que podem influenciar no tratamento dentário. 

E) pacientes portadores da doença de Graves apresentam também hipotireoidismo, palidez 
generalizada, retardo na idade óssea e da erupção dos dentes e edema palpebral. A doença de 
Graves pode ser desencadeada por fatores emocionais ou infecciosos. 
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Questão 35 (Peso 0,50) 

Os fármacos administrados pelas diferentes vias podem ter efeitos locais e sistêmicos diversos. 
Sobre as vias de administração dos fármacos e seus efeitos, pode-se afirmar que a via 

A) retal é enteral. 
B) intratecal é enteral. 
C) bucal é parenteral indireta. 
D) sublingual é parenteral indireta. 
E) intramuscular é parenteral indireta. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00) 

A aterosclerose é a causa mais comum de incapacidade cardiovascular e de morte nos países 
industrializados. A doença vascular oclusiva aterosclerótica é uma alteração patológica que requer 
atenção quando um procedimento odontológico está sendo realizado (SILVERMAN; EVERSOLE; 
TRUELOVE, 2004).  

Durante o atendimento odontológico de pacientes com doença cardiovascular, é prudente 

A) negar o atendimento desses pacientes em ambiente ambulatorial. 
B) suspender os procedimentos odontológicos, realizar o atendimento no turno matutino do dia 

seguinte, evitando quadros hipertensivos. 
C) continuar o tratamento, pois, nestes casos, os pacientes já devem ter o acompanhamento médico 

e devem usar medicação anti-hipertensiva. 
D) realizar técnica anestésica efetiva e utilizar protocolo de redução de estresse e ansiedade durante 

o tratamento odontológico, evitando complicações como a angina. 
E) realizar prescrição de antibiótico profilático, Amoxicilina 3,0 g, uma hora antes do procedimento 

odontológico para prevenção da endocardite bacteriana. 

Questão 37 (Peso 1,00) 

_____________________________ ocorre como uma dor que se irradia para o lado esquerdo da 
mandíbula ou para baixo em direção ao braço esquerdo devido ao espasmo da artéria coronária. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Angina do peito 
B) Estenose aórtica 
C) Estenose mitral aguda 
D) Endocardite bacteriana 
E) Infarto agudo do miocárdio 

Questão 38 (Peso 1,00) 

____________________________ é o microrganismo mais prevalente nas infecções bucais, que 
podem causar as bacteremias causadoras da endocardite bacteriana. 

A) Neisseria sp 
B) Klebsiela pneumoniae 
C) Streptococcus viridans 
D) Pseudomonas aeruginosas 
E) Corynebacterium diphtheriae 

Questão 39 (Peso 1,00) 

____________________________ é o medicamento e _________ a dose de escolha para prevenção 
da endocardite bacteriana em casos de paciente adulto com alergia, tipo anafilática, à penicilina. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do texto acima é: 

A) Ampicilina / 2 g 
B) Tetraciclina / 1 g 
C) Cefalexina / 500 g 
D) Azitromicina / 500 mg 
E) Clindamicina / 600 mg 
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Questão 40 (Peso 1,00) 

A ____________________________________ é o procedimento dentário indicado para a profilaxia 
antibiótica da endocardite bacteriana. 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do texto acima é 
A) remoção de sutura 
B) restauração dentária 
C) raspagem subgengival 
D) realização de moldagem 
E) injeção anestésica infiltrativa 

Questão 41 (Peso 1,00) 

Sobre anestesia, arritmias cardíacas e crise hipertensiva, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A redução da pressão arterial pode ocorrer após injeção da lidocaína. 
(   ) A lidocaína, utilizada como anestésico local, apresenta propriedades antiarrítmicas. 
(   ) Os anestésicos locais apresentam baixa ação no miocárdio e potência elevada na 

vascularização periférica, elevando os níveis pressóricos. 
(   ) Os efeitos de baixas doses dos anestésicos locais no sistema cardiovascular não são 

significativos devido ao aumento do débito cardíaco e frequência cardíaca.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V V F V 
C) F F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 42 (Peso 1,00) 

O vasoconstrictor adicionado aos anestésicos locais apresenta, dentre outras vantagens, a 
diminuição do fluxo sanguíneo no local da administração e a redução do tempo de absorção dos 
agentes anestésicos. Por outro lado, a ausência da associação desta substância ao anestésico local, 
pode causar: 

A) o aumento do sangramento local devido ao aumento da perfusão tecidual do anestésico local. 
B) a diminuição da profundidade e da duração da anestesia, diminuindo a perfusão tecidual dos 

anestésicos locais. 
C) o aumento do tempo de latência dos anestésicos locais, diminuindo o risco de ação no sistema 

cardiovascular. 
D) o aumento da duração de ação dos anestésicos locais, diminuindo os riscos de ação direta no 

sistema cardiovascular. 
E) os efeitos dos vasos vasoconstrictores sobre a perfusão tecidual dos anestésicos locais são 

mínimos, uma vez que essas drogas são seguras para uso em procedimentos odontológicos de 
rotina. 

Questão 43 (Peso 1,00) 

Sobre avaliação e intervenção no pré-operatório de cirurgia cardíaca, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Controle intensivo de higiene oral é recomendado em pacientes internados, previamente a 
cirurgias cardíacas. 

(   ) Pacientes em uso de marca-passo não necessitam de profilaxia antibiótica durante 
procedimentos odontológicos. 

(   ) Hábitos diários de higiene oral realizados pelo próprio paciente apresentam maior risco de 
bacteremia do que os procedimentos odontológicos, devido à maior frequência. 

(   ) Paciente com abscesso periodontal crônico, com presença de fístula, que será submetido à 
cirurgia cardíaca, deverá realizar a cirurgia utilizando protocolo antibiótico para prevenção da 
endocardite bacteriana e, em seguida, deverá tratar a lesão periodontal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F V V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V F 
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Questão 44 (Peso 1,00) 

Problemas cardiovasculares, que não são necessariamente os problemas relacionados aos riscos de 
endocardite infecciosa, também requerem especial atenção por parte dos dentistas, que, quando 
necessário, realizam prescrição antibiótica profilática. Pacientes com ___________________________, 
entretanto, não necessitam de prescrição antibiótica profilática durante o procedimento odontológico. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) válvula cardíaca protética  
B) histórico de endocardite infecciosa prévia. 
C) cardiopatia corrigida que evolui com lesão residual. 
D) stent e histórico de angioplastia da artéria coronária. 
E) doença cardíaca congênita cianótica corrigida com protética. 

 

Questão 45 (Peso 1,00) 

A avaliação da coagulação tem sido realizada com segurança através International Normalized Ratio 
(INR), baseada no tempo de protrombina (TP) e é utilizada para indicar o estado da coagulação. Um 
exemplo apresentado é quando a INR está entre 2,0 e 3,0 e indica um risco de sangramento leve a 
moderado. Pacientes em uso de anticoagulantes devem ser submetidos a exames hematológicos que 
possam oferecer segurança durante o tratamento odontológico. 

Sobre pacientes em uso de anticoagulantes e o tratamento odontológico, é correto afirmar que 

A) a prova do laço, teste realizado para avaliar a função vascular, também é utilizada para avaliar a 
função plaquetária. 

B) os pacientes em uso de ácido acetilsalicílico devem ser avaliados através do tempo de 
coagulação, antes de procedimentos odontológicos. 

C) o teste mais confiável para avaliação da via intrínseca é o tempo de sangramento (TS), sendo 
importante para análise dos fatores da coagulação. 

D) o principal teste clínico para avaliação de doenças na qualidade das plaquetas é a contagem de 
plaquetas que poderá ser solicitada isoladamente, através do coagulograma ou do hemograma 
completo. 

E) o paciente em uso de warfarina sódica e que necessitam de cirurgias odontológicas imediatas em 
ambiente hospitalar, podem receber vitamina K endovenosa sob orientação médica para minimizar 
o sangramento transoperatório.  

 

Questão 46 (Peso 1,00) 

___________________________é uma droga que reverte os efeitos da heparina. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) Coumadin 
B) Warfarina 
C) Ácido acetilsalicílico 
D) Ácido aminocapróico 
E) Sulfato de protamina 
 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Pacientes heparinizados, enquanto submetidos à hemodiálise no estágio final da doença renal, devem ter o 
seu tratamento odontológico realizado 

A) no dia de intervalo entre as hemodiálises. 
B) no dia da hemodiálise para prevenir infecção. 
C) apenas sob o uso de antibióticos, independente do dia da diálise. 
D) sem o uso de antibióticos, devido ao comprometimento renal, independente da diálise. 
E) apenas no cuidado de higiene oral, pois não podem ser submetidos a tratamentos odontológicos 

invasivos. 
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Questão 48 (Peso 1,00) 

Sobre as atribuições do cirurgião-dentista, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2012), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. 
(   ) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 

doenças bucais. 
(   ) Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador. 
(   ) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico, para o planejamento e 

a programação em saúde bucal. 
(   ) Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento 

das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase 
clínica da instalação de próteses dentárias elementares. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F F 
C) V F F V V 
D) F V F V V 
E) F F V V F 

Questão 49 (Peso 1,00) 

O Programa de Saúde Bucal de 2012, do Ministério da Saúde, apresenta ações educativas para o 
indivíduo e para a coletividade. Sobre o Programa de Saúde Bucal, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a equipe de saúde, 
principalmente, em relação às ações propostas por ciclo de vida. 

(   ) O processo de educação em saúde bucal deverá ser organizado pelo Estado ou Município, 
através de protocolo preestabelecido e uniformizado para as unidades de saúde. 

(   ) As equipes de saúde devem exercer suas atividades respeitando a cultura local, contribuindo 
para que o indivíduo seja capaz de autogerir seu processo de saúde-doença, com vistas à 
melhoria da sua qualidade de vida. 

(   ) A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos 
usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos, excluindo o 
controle dos órgãos governamentais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V F V 
 

Questão 50 (Peso 1,00) 

___________________________é a substância de escolha para antissepsia intraoral realizada no pré-
operatório de cirurgias odontológicas em pacientes cardiopatas. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) Nistatina 
B) Solução fisiológica 0,9% 
C) Solução alcoólica de iodo 
D) Solução tópica de clorexidina 
E) Solução de água oxigenada a 10 volumes 
 


