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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

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

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

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos 
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo 
de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão 
de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

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

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas 
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

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

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando 
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

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

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências 
de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho 
de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui 
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. 
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e 
serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, 
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada 
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída 
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

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

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as 
Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento 
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage 
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar 
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância 
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em 
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos 
dados. 

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

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 29) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista 
esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja 
atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer 
a morbidade e a mortalidade dos pacientes. 

Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens. 
(   ) Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência. 
(   ) Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca. 
(   ) Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e 

verduras. 

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

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes, 
ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos 
maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não 
permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.  

Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que 

A) sofrem influência do meio ambiente.  
B) não sofrem influência do envelhecimento.  
C) não são causadas por fatores hereditários. 
D) não estão relacionadas aos processos de crescimento. 
E) não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos. 

Questão 18 (Peso 0,50)  

A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor 
durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são 
caracterizadas por ___________ ou manchas branco-giz que surgem _________________ ou nas 
pontas de cúspides.  

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

A) finas linhas/ na dentina  
B) finas linhas/ no esmalte 
C) pontos amarelados/ no esmalte 
D) pontos amarelados/ no vestibular  
E) pontos amarelados e arredondados/ na dentina  

 
Questão 19 (Peso 0,75)  

As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do __________________________, afetando, 
principalmente, os ______________________ no período da infância e da adolescência, os quais 
podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na 
______________. 

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

A) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão 
B) sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM 
C) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão 
D) sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM 
E) crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM 
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Questão 20 (Peso 0,75)  

O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na 
avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e 
caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.  

Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que 

A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico 
correto com inspeção direta de lesões proximais. 

B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de 
cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos. 

C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões 
de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.  

D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado 
após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas 
pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões. 

E) a transiluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e 
a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta 
confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies 
proximais. 

Questão 21 (Peso 0,75)  

As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que 
afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas, 
viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.  

Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

(1) Líquen plano 
(   ) É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas 

intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor 
trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção. 

(2) Pênfigo vulgar 
(   ) É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta, 

caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento 
oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada. 

(3) Eritema multiforme 

(   ) É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se 
manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois 
das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas 
estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas, 
principalmente, a reticular e a erosiva. 

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

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

Questão 22 (Peso 0,75)  

O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado 
como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser, 
preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas 
sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem 
estender-se até o fundo do vestíbulo na região vestibular e até ___ mm além da coroa clínica na região 
palatal e apresentar espessura __________ e término em bisel.  

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

A) 5 / irregular 
B) 2 / uniforme 
C) 10 / uniforme 
D) 8 / maior na região anterior 
E) 3 / maior na região anterior 
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Questão 23 (Peso 0,75)  

O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais 
utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da 
saúde do periodonto.  

Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que 

A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois 
cortes com ângulo de conexão entre 90º e 100º. 

B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as 
paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para 
instrumentar as partes mais apicais. 

C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de 
acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua 
Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35º e 45º. 

D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada 
para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as 
faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores. 

E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio 
de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo 
a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.  

Questão 24 (Peso 0,75)  

Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde 
periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas 
de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua 
responsabilidade no tratamento.  

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que 

A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta 
na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.  

B) o abcesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região 
interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe 
II. 

C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, 
caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas 
interdentais. 

D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufos e clorexidina. O 
tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a 
extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática. 

E) o abcesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa 
flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à 
mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento 
ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração 
leucocitária. 

Questão 25 (Peso 1,00)  

Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São 
constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula 
nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os 
anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira:   

(1) Agente de curta ação (por até 30 minutos) (   ) Mepivacaína a 3% 
(2) Agente de longa duração (por até 8 horas) (   ) Articaína a 4% com epinefrina  
(3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos) (   ) Prilocaína a 4% com felipressina 
  (   ) Bupivacaína a 0,5% com epinefrina 

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

A) 1 2 3 2 
B) 1 3 3 2 
C) 2 3 1 3 
D) 3 1 3 2  
E) 3 1 2 2 
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Questão 26 (Peso 1,00)  

O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas 
independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de 
radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado 
planejamento do tratamento. Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que 

A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a 
realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora. 

B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa 
área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrida a exposição.  

C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam 
o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são 
classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.  

D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se 
considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da 
restauração e para o aumento da resistência do remanescente.  

E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes 
anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e 
colados ao remanescente dental. 

Questão 27 (Peso 1,00)  

O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a 
chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos 
agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes 
fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais 
prevalentes em infecções odontológicas.  

Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que 

A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como 
a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol. 

B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de 
antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções 
odontogênicas. 

C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à 
penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para 
tratamento dessas infecções.  

D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação 
bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de 
microorganismo envolvido. 

E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos 
anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abcessos periodontais e infecções 
endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que P. gingivalis, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans e Capnocytophaga sp são os agentes isolados predominantes. 

Questão 28 (Peso 1,00)  

A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da 
educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir 
de forma preventiva. Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que  

A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de 
reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais. 

B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações 
respiratórias da síndrome de hiperventilação. 

C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações 
de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento 
dentário. 

D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o 
tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma 
carboidratos de alto teor calórico. 

E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope 
vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez 
suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição 
vertical. 
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Questão 29 (Peso 1,00)  

Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e 
patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso. 

Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente 
em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década. 

(   ) O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresenta-
se, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro 
cabeludo e a face 

(   ) O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou 
bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas 
(microabscessos intraepiteliais). 

(   ) O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima 
da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas, 
exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.  

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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 30 A 50) 

Questão 30 (Peso 0,50)  

Sobre o reimplante dentário, é correto afirmar que 

A) os dentes que apresentam o ápice ainda em formação possuem pior prognóstico. 
B) o tempo de permanência do dente fora de seu alvéolo não interfere no resultado final. 
C) existem soluções fisiologicamente capazes de manter ou repor os metabólicos celulares do 

ligamento periodontal. 
D) a saliva e a solução salina não devem ser utilizados como métodos de armazenamento temporário 

do dente a ser reimplantado. 
E) a utilização de meios de estabilização como a barra de Erich é fundamental no sucesso do 

tratamento de dentes reimplantados. 

Questão 31 (Peso 0,50)  

Sobre as infecções na região bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) as infecções odontogênicas são apenas de origem periapical. 
B) abcessos são lesões de bordas definidas, crescimento lento e localizados com prevalência de 

bactérias aeróbicas. 
C) celulite é uma infecção de borda difusa, de alta gravidade, de aspecto endurecido, com a presença 

de pus em seu interior. 
D) edema ou inoculação pode ser a fase inicial do processo infeccioso com um dia de duração no 

máximo e de baixa gravidade. 
E) celulite é uma infecção de borda difusa, de alta gravidade, de progressão crescente e com 

prevalência de bactérias mistas. 

Questão 32 (Peso 0,75)  

Sobre a anestesiologia em cirurgia bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) a dose máxima por Kg de peso corporal da Articaína à 4% é de 6mg. 
B) a dose máxima de Lidocaína 2% em um adulto de 60Kg é de aproximadamente sete tubetes. 
C) a Mepivacaína tem toxicidade semelhante à Lidocaína e sofre metabolização hepática e no plasma 

sanguíneo, sendo eliminada pelos rins. 
D) os adjuvantes, como o bissulfito de sódio, auxiliam diretamente na conservação da solução 

anestésica para evitar contaminação microbiana. 
E) as reações alérgicas graves em odontologia, associadas à anestesia local, são, comumente, 

observadas, principalmente, após a introdução dos anestésicos do grupo amida. 
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Questão 33 (Peso 0,75)  

Sobre as biópsias do complexo bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) todas as lesões necessitam ser biopsiadas. 
B) as biópsias de suspeitas de lesões bacterianas são fundamentais ao diagnóstico. 
C) a decisão de se realizar uma biópsia incisional ou excisional independe da suspeita diagnóstica da 

lesão. 
D) a punção aspirativa é mandatória para toda lesão com aumento de volume, independentemente de 

ser intra ou extraóssea. 
E) a biópsia é indicada para qualquer lesão que não seja uma variação de normalidade ou que não 

regrida por até sete dias de observação. 

Questão 34 (Peso 0,75)  

Sobre o manejo do paciente cirúrgico, é correto afirmar que 

A) o impacto da Diabetes Melito, no manejo anestésico, independe de seu tipo. 
B) os pacientes com asma não devem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral. 
C) os riscos da cirurgia e da anestesia em pacientes com insuficiência renal variam de acordo com o 

comprometimento renal. 
D) os pacientes com alergia à Amoxicilina com indicação para profilaxia antibiótica contra endocardite 

bacteriana devem ser medicados com Clindamicina 300mg, 60min antes do procedimento. 
E) os pacientes com alergia à Amoxicilina com indicação para profilaxia antibiótica contra endocardite 

bacteriana devem ser medicados com Clindamicina 600mg, 30min antes do procedimento. 

Questão 35 (Peso 0,75)  

Sobre os estágios da cicatrização de feridas, é correto afirmar que 

A) a fase inflamatória ocorre, posteriormente, à resposta reparadora do organismo. 
B) com exceção do tecido ósseo e do fígado, a ruptura do tecido resulta em regeneração ao invés de 

reparo. 
C) a fase de remodelação costuma levar seis semanas para o fortalecimento do tecido cicatricial 

imaturo. 
D) a fase de proliferação é caracterizada pela formação de tecido de granulação, contendo células 

inflamatórias e fibroblastos. 
E) a fase de proliferação inicia, aproximadamente, no sétimo dia após o trauma e dura, 

aproximadamente, três semanas. 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Sobre a localização anatômica das infecções em região bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) o espaço sublingual é delimitado anteriormente pela superfície lingual da mandíbula. 
B) o espaço faríngeo lateral é delimitado superiormente pelo músculo pterigoideo lateral. 
C) o espaço submassetérico é delimitado anteriormente pela borda inferior da mandíbula. 
D) o espaço ptérigoandibular é delimitado anteriormente pela borda inferior da mandíbula. 
E) o espaço submentoniano é delimitado posteriormente pela borda inferior da mandíbula. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

A exodontia de dentes retidos é uma prática corriqueira na cirurgia bucomaxilofacial. Sobre esse 
procedimento, é correto afirmar que 

A) na impacção horizontal de Pell e Gregory, o dente está posicionado horizontalmente ao plano 
oclusal. 

B) na impacção classe A de Pell e Gregory, o dente está posicionado completamente fora do ramo 
mandibular. 

C) na impacção classe III de Pell e Gregory, o dente está posicionado parcialmente submerso ao ramo 
mandibular. 

D) na impacção classe II de Pell e Gregory, o dente está posicionado entre o plano oclusal e cervical 
do segundo molar. 

E) na impacção classe B de Pell e Greogry, o dente está posicionado entre o plano oclusal e a cervical 
do segundo molar. 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que 

A) todos os dentes inclusos são considerados impactados. 
B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares. 
C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes 

inclusos para evitar fraturas. 
D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros 

molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia. 
E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a 

cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia. 

Questão 39 (Peso 1,00)  

Sobre os reimplantes dentários, é correto afirmar que 

A) após o transplante dentário, não é necessário realizar estabilização dentária. 
B) em período que excede 45 minutos, a morfologia do ápice radicular não interfere no índice de 

sucesso. 
C) a contenção com fio de nylon 5-0 é considerada o tratamento de escolha para todos os dentes 

reimplantados. 
D) dentes com os ápices fechados (<1mm) apresentam um prognóstico muito melhor que os dentes 

que apresentam o ápice aberto (>1mm). 
E) por definição, avulsão é considerado um dano que envolve um dente que foi totalmente desalojado 

do alvéolo por um período de tempo. 

Questão 40 (Peso 1,00)  

Sobre as neoplasias do complexo bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) o tumor odontogênico epitelial calcificante é também conhecido como tumor de Gorlin. 
B) os padrões histopatológicos mais comuns do ameloblastoma sólido são folicular e acantomatoso. 
C) os tumores do epitélio odontogênico são compostos somente por epitélio odontogênico e discreta 

composição ectomesênquima. 
D) o fibroma ameloblástico, o fibrossarcoma ameloblástico e o odontoma composto são considerados 

tumores odontogênicos mistos. 
E) o fibro-odontoma ameloblástico, radiograficamente, apresenta um padrão radiolúcido, unilocular, 

sem presença de material radiopaco em seu interior. 

Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre os cistos do complexo bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) o cisto dentígero, radiograficamente, pode ser dividido em três tipos. 
B) são exemplos de cistos de desenvolvimento: cisto dentígero, cisto de erupção e cisto residual. 
C) são exemplos de cistos inflamatórios: peripapical, cisto de bifurcação vestibular e cisto periodontal 

lateral. 
D) o cisto gengival (cisto alveolar do recém-nascido) é considerado um cisto inflamatório dentro da 

classificação dos cistos odontogênicos. 
E) o tumor odontogênico queraticisto é considerado uma neoplasia benigna dos maxilares devido ao 

seu comportamento e às características histopatológicas. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

Sobre a cirurgia periapical, é correto afirmar que 

A) é indicada para dentes com raízes curtas. 
B) é indicada para fratura radicular horizontal com necrose apical. 
C) é indicada para causa não identificada de falha no tratamento endodôntico. 
D) o tratamento endodôntico coronal e a cirurgia apical simultâneos são indicados para a maioria dos 

casos. 
E) é indicada para grandes lesões periapicais mesmo com resolução via tratamento endodôntico 

coronal. 
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Questão 43 (Peso 1,00)  

Sobre as cirurgias pré-protéticas, é correto afirmar que 

A) as áreas retentivas e exostoses são mais comuns na mandíbula que na maxila. 
B) a classificação original de Cawood e Howell para a forma de rebordos residuais varia de I à IV. 
C) os riscos de fraturas patológicas não são considerados como efeitos funcionais do edentulismo. 
D) as cirurgias prévias com descolamento de mucosa e periósteo não contribuem para a perda óssea 

alveolar. 
E) a mandíbula é mais afetada pela reabsorção do rebordo alveolar que a maxila, devido à falta dos 

efeitos funcionais da ausência dentária. 

 
Questão 44 (Peso 1,00)  

Sobre os biomateriais e enxertos, é correto afirmar que 

A) os enxertos alogênicos liofilizados não possuem células vivas. 
B) os enxertos xenógenos são aqueles transferidos entre espécies iguais. 
C) os enxertos autógenos corticais são vascularizados mais rapidamente que os enxertos autógenos 

medulares. 
D) o osso autógeno depende do sítio a ser empregado para ser considerado padrão ouro nas 

reconstruções alveolares. 
E) os enxertos autógenos medulares possuem menor concentração de células osteogênicas quando 

comparados aos enxertos autógenos corticais. 

 
Questão 45 (Peso 1,00)  

Sobre os biomateriais e enxertos, é correto afirmar que 

A) o acesso extrabucal é o mais indicado para a colocação de implantes malares. 
B) para os implantes aloplásticos ideais, ter "memória" é uma das características ideais. 
C) o polimetilmetacrilato (PMMA) deve ser evitado em cavidade oral e seios paranasais. 
D) o polietileno poroso de alta densidade é reabsorvível e tem baixa resistência à tração. 
E) para a colocação de implantes aloplásticos, os acessos extrabucal e intrabucal apresentam o 

mesmo potencial de infecção. 

 
Questão 46 (Peso 1,00)  

Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que 

A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico. 
B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser. 
C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso 

trabecular. 
D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de 

mobilidade. 
E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e 

deslocamentos. 

 
Questão 47 (Peso 1,00)  

Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que 

A) o tubérculo de Whitnall encontra-se  2 cm abaixo da sutura frontozigomática. 
B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide. 
C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias. 
D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32 

mm. 
E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente 

dentro de 12h. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

Sobre deformidades dentofaciais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A análise de Bolton correlaciona a largura dos sete dentes anteriores inferiores e superiores. 
(   ) A capacidade da distração osteogênica se baseia, exclusivamente, na regeneração do tecido 

ósseo. 
(   ) A epífora é uma complicação que pode ser observada após cirurgia ortognática com osteotomia 

maxilar. 
(   ) A expansão rápida cirurgicamente assistida altera o diâmetro transverso da maxila, porém não 

interfere na curva de Wilson. 

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

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

Questão 49 (Peso 1,00)  

Sobre as complicações das cirurgias de dentes impactados, é correto afirmar que 

A) as fraturas tardias, após exodontias de terceiros molares impactados, ocorrem, normalmente, em 
pacientes jovens. 

B) a fixação interna rígida é considerada a melhor opção de tratamento imediato em casos de fratura 
de mandíbula após exodontia de terceiro molar impactado. 

C) a fixação com fios de aço não é útil em casos de fraturas após exodontia de terceiros molares 
impactados e não pode ser considerada como tratamento. 

D) as fraturas tardias, após exodontias de terceiros molares impactados, ocorrem, normalmente, entre 
uma e duas semanas após o procedimento. 

E) em casos de fratura após exodontia de terceiros molares, a redução da fratura poderá ser 
postergada até o tratamento definitivo em outro tempo operatório, não necessitando de nenhum 
tratamento no momento da fratura. 

Questão 50 (Peso 1,00)  

Em casos de lesões nervosas durante exodontias de terceiros molares, é correto afirmar que 

A) as lesões compressivas ao nervo alveolar inferior, raramente, levam a alterações sensoriais. 
B) os sinais radiográficos podem sugerir a presença de proximidade dos ápices dentários com o canal 

mandibular.  
C) o nervo lingual é, normalmente, afetado durante as osteotomias para a exodontia de terceiros 

molares inferiores. 
D) a lesão ao nervo lingual é a lesão neurológica de maior ocorrência durante a remoção cirúrgica de 

terceiros molares inferiores. 
E) a remoção de terceiros molares inferiores pode levar a lesões no nervo lingual ou alveolar inferior, 

ramos da segunda divisão do nervo trigêmeo. 

 
 


