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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50) 

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, 
sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos 
disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013). 

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que 

A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao 
mesmo tempo. 

B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter 
universal nem está fundamentada em conclusões sólidas. 

C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços 
que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. 

D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade 
global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo. 

E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por 
causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais. 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove 
princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _________________ se refere à identificação de 
potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e 
comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é 

A) da equidade 
B) da autonomia 
C) da integralidade 
D) do empoderamento 
E) da participação social 

Questão 03 (Peso 0,50) 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de 
permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada 

A) virulência. 
B) patogenicidade. 
C) teratogenicidade. 
D) transmissibilidade. 
E) persistência do agente biológico no ambiente. 

Questão 04 (Peso 0,50) 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à 
organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa. 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que 

A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 
C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações 

e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 

E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 
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Questão 05 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde. 

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que 

A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro 
anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. 

D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. 

E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões 
relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual. 

Questão 06 (Peso 0,75) 

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um 
programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias 
gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente 
em todos os espaços de produção de saúde. 

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que 

A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 
acolhedores. 

B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda 
que menos resolutivo. 

C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do 
SUS, exceto no âmbito da gestão. 

D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade 
entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores. 

E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da 
responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado. 

Questão 07 (Peso 0,75) 

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, 
devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar 
que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de 
trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, 
seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que 

A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou 
científico. 

B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, 
habilidades e destrezas. 

C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a 
realidade e transformá-la. 

D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a 
especificidade dos conhecimentos desta área. 

E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde, embora não seja considerada uma prática social. 
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Questão 08 (Peso 0,75) 

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das 
“[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 
1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e 
necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011). 

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela 
qual ela pode gerenciar sua própria vontade. 

(   ) Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo 
assim, anula-se a ideia de equidade em saúde. 

(   ) O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, 
considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria. 

(   ) Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um 
paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade. 

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 F V V 
E) F V V F 

Questão 09 (Peso 0,75) 

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, 
processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o 
desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação 
sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, 
portanto, melhor planejar as ações em saúde. 

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que 

A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são 
avaliados pelos indicadores de processo. 

B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos 
e da estrutura organizacional do serviço de saúde. 

C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o 
paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais. 

D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de 
cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado. 

E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, 
observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade. 

Questão 10 (Peso 0,75) 

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de 
tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades 
sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram 
diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes 
modelos de Vigilância em Saúde. 

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção 
com qualidade, efetividade e equidade à população. 

B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento 
das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde. 

C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam 
como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde. 

D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades 
educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos. 

E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para 
uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde. 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças 
e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias. 

(   ) A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os 
indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde. 

(   ) A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de 
prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle. 

(   ) A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, 
em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço. 

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

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

Questão 12 (Peso 0,75) 

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as 
habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que 
estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, 
de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010). 

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção 
e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas. 

(   ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas 
exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação. 

(   ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo 
considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança. 

(   ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o 
desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal. 

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

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é 
fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos 
recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de 
saúde” (ONA, 2014). 

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que 

A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma 
escolha da organização de saúde. 

B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à 
qualidade dos serviços ofertados à população. 

C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do 
qual é emitido um certificado para a instituição avaliada. 

D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização 
de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas. 

E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de 
estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso. 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4). 

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de 
mesma natureza ou especialidade. 

(   ) Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados 
segundo as densidades tecnológicas singulares. 

(   ) A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos 
e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados. 

(   ) A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou 
unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada. 

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 F 
D) F F V V 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 0,75) 

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais 
para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” 
(BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do 
próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos 
indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015). 

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção 
especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares. 

(   ) A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos 
avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação. 

(   ) Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores 
de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde. 

(   ) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos 
objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema 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) V F F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 29) 

Questão 16 (Peso 0,50) 

O conhecimento da anatomia periodontal e suas variações é imprescindível para uma melhor avaliação 
e interpretação das alterações patológicas nesses tecidos. A presença de coleção purulenta localizada 
na gengiva, não associada à presença de doença periodontal ou gengival, provocada por penetração 
de corpo estranho é denominada 

A) pericoronite. 
B) abcesso gengival. 
C) gengivite de Vincent. 
D) fibromatose gengival. 
E) gengivite plasmocitária. 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

A má oclusão é caracterizada por uma deformação “[...] dento-facial que, na maioria das ocasiões, não 
proveem de um único processo patológico específico [...]” (BRASIL, 2008, p. 47), sendo influenciada 
por fatores ambientais e congênitos. As más oclusões podem causar dificuldade ou impedimento 
psicossocial, e são consideradas um dos principais agravos que acometem a saúde bucal.  

A alternativa que contém fatores de risco das más oclusões é 

A) traumatismo pré e pós-natais, hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), e tabagismo. 
B) natureza da alimentação ou função mastigatória reduzida, etilismo, e extração prematura de dentes 

decíduos. 
C) traumatismo pré e pós-natais, enfermidades sistêmicas (distúrbios endócrinos, síndromes), e 

exposição à radiação solar. 
D) hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), natureza da alimentação ou função 

mastigatória reduzida, e tabagismo. 
E) deficiências nutricionais, hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), e enfermidades 

sistêmicas. 

Questão 18 (Peso 0,50) 

Dentre os principais agravos que acometem a saúde bucal, destaca-se a cárie dentária. Ações de 
promoção à saúde e prevenção têm sido realizadas no âmbito individual e coletivo a fim de intervir 
sobre os seus determinantes, enquanto o tratamento tem como objetivo restabelecer o equilíbrio, 
paralisando ou reduzindo a progressão das lesões, além de promover o restabelecimento da forma e 
função quando necessário. 

Sobre o tratamento restaurador atraumático (TRA), é correto afirmar que 

A) realiza a remoção do tecido dentinário afetado pela cárie com instrumentos manuais e selamento 
da cavidade com cimentos ionoméricos. 

B) o TRA tem sido contraindicado em dentes decíduos devido às suas diferenças morfológicos e 
químicas quando comparado aos dentes permanentes. 

C) é uma técnica empregada em atendimento extraclínico, incluindo usuários acamados, 
institucionalizados e escolares por utilizar técnicas menos invasivas. 

D) o emprego de anestésico local durante o preparo cavitário tem sido preconizado para que o paciente 
tenha maior conforto, e, com isso, colabore para com o procedimento odontológico. 

E) o uso do TRA em populações com alta prevalência de cárie e com acesso restrito a serviços 
tradicionais pode ser entendido como uma abordagem coletiva, apesar do tratamento ser 
individualizado. Nestes casos, opta-se pelo uso de resina composta e sistemas autocondicionantes 
devido à dificuldade de posterior vinculação à unidade de saúde. 

 
Questão 19 (Peso 0,75) 

As ações de saúde estão centradas em estratégias de promoção da saúde do indivíduo assim como 
na prevenção de doenças e agravos. No que se refere à conduta terapêutica no tratamento periodontal, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A curetagem gengival é indicada para o tratamento principal das gengivites. Tal procedimento é 
executado com o auxílio de curetas McCall números 13-14 e 17-18, empregadas para dentes 
posteriores e anteriores, respectivamente. 

(   ) A fase de terapêutica inicial consiste em conscientizar o indivíduo sobre a doença periodontal, 
suas causas, consequências e como realizar o controle da doença associado à eliminação de 
bolsas periodontais pelo profissional, a fim de facilitar o controle de placa pelo paciente. 

(   ) A realização de uma adequada higiene oral, além de remover a placa e indutos, permite o 
estímulo da irrigação sanguínea local e o aumento da queratinização. Dentre os métodos de 
escovação, a técnica de Stillman modificada é de fácil aplicação, mas não é eficiente na limpeza 
dos sulcos gengival e da região gengivodental. 

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

A) V V F 
B) V F F 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 20 (Peso 0,75) 
O ajuste da oclusão, através de desgaste e/ou acréscimo seletivo, busca o equilíbrio dos contatos 
oclusais através do redirecionamento de forças para promover estabilidade funcional ao sistema 
estomatognático. 
Sobre o ajuste da oclusão, é correto afirmar que 
A) o ajuste deve iniciar pelo arco inferior em posição de máxima intercupidação ou em relação cêntrica. 
B) o ajuste de oclusão é indicado em situações de trauma de oclusão, para restabelecimento da guia 

anterior e durante o tratamento ortodôntico. 
C) um dos princípios a ser seguindo durante o ajuste oclusal é a estabilização das cúspides de 

contenção cêntrica (por exemplo, vestibulares dos dentes superiores). 
D) a presença de contatos de superfície (área) é tida como uma característica clinicamente aceitável e 

estes devem apresentar o maior número e melhor distribuição possível em ambos os arcos. 
E) dentre os cuidados preliminares à realização de ajuste da oclusão está a seleção do papel carbono 

a ser utilizado. Em geral, recomenda-se carbonos com espessura superiores a 100 micrômetros 
para facilitar a visualização e identificação dos contatos. 

Questão 21 (Peso 0,75) 
Segundo Paiva et al (2008), o colapso das atividades funcionais normais do sistema estomatognático 
pode ocorrer devido às alterações mecânicas (ex. perdas dentárias) associadas ou não a fatores 
neuromusculares, neurológicos e psicogênicos. Dentre as características oclusais de normalidade 
anatômica e morfofuncional, sabe-se que os contatos oclusais devem ser obtidos apenas no 
______________, durante os movimentos excursivos laterais, e que o espaço funcional livre (EFL) é 
resultante do estabelecimento das dimensões verticais postural e de oclusão. O EFL apresenta-se 
_____________ nas situações clínicas com colapso de oclusão ou com grandes destruições 
coronárias. 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 
A) lado de trabalho / reduzido 
B) lado de balanceio / reduzido 
C) lado de trabalho / aumentado 
D) lado de balanceio / aumentado 
E) lado de não trabalho / reduzido 

Questão 22 (Peso 0,75) 
O trauma dental pode ocorrer em qualquer idade, entretanto, a incidência de lesões aos dentes 
decíduos é mais elevada entre 1 e 3 anos de idade. Dentre as condutas terapêuticas a serem 
empregadas no traumatismo dentário em dentes decíduos, sabe-se que o reimplante do dente decíduo 
avulsionado ______________, e, nos casos de luxação ___________, deve-se optar 
_______________________. 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 
A) é recomendado / intrusiva / pela extração imediata 
B) é recomendado / extrusiva / pelo reposicionamento 
C) é recomendado / extrusiva / pela extração imediata 
D) não é recomendado / extrusiva / pela extração imediata 
E) não é recomendado / extrusiva / pelo reposicionamento 

Questão 23 (Peso 0,75) 

Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica que, muitas vezes, requerem do 
profissional o acolhimento psicológico e emocional do indivíduo e/ou da família além do atendimento 
rápido e minucioso.  

No que se refere ao trauma dental, é correto afirmar que 

A) a obtenção de uma resposta negativa imediata ao trauma durante a realização de um teste de 
sensibilidade indica necrose pulpar.  

B) nas situações que envolvem apenas a fratura do esmalte em dentes anteriores e com mínima perda 
de estrutura dental, deve-se sempre optar por restaurações adesivas diretas.  

C) nos casos de avulsão, deve-se, como regra, realizar a lavagem com solução fisiológica, seguida 
pela secagem da raiz com gaze estéril para então ser reposicionado com pressão digital. 

D) a subluxação é caracterizada por um grau variável de mobilidade sem deslocamento do dente, 
podendo haver um sangramento na margem gengival, indicativo de dano aos tecidos periodontais. 

E) quando a colagem do fragmento dental é viável, deve-se realizar uma canaleta no seu interior 
envolvendo tanto a dentina como o esmalte, a fim de permitir um ótimo reposicionamento do 
fragmento sobre o material de forramento previamente aplicado no dente. 
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Questão 24 (Peso 0,75) 

As fraturas da maxila podem constituir casos mais complexos quando ocorre envolvimento de outros 
ossos do esqueleto facial, tais como: a cavidade nasal e sinusal. A classificação descrita por Le Fort 
serve como base para o estudo das fraturas na maxila e são descritas da seguinte maneira: fraturas 
__________ (Le Fort I); fraturas _________ (Le Fort II) e _________________________ (Le Fort III). 

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

A) piramidais / horizontais / disjunções complexas 
B) horizontais / piramidais / disjunções craniofaciais 
C) piramidais / horizontais / disjunções craniofaciais 
D) horizontais / piramidais / disjunções maxilomandibular 
E) piramidais / horizontais / disjunções maxilomandibular 

Questão 25 (Peso 1,00) 

Os pacientes que buscam tratamento de urgência vivenciam quadros dolorosos que, em geral, estão 
associados às complicações da progressão da doença cárie. A ________________ representa o 
estágio mais inicial das alterações inflamatórias da polpa dental, geralmente caracterizada por ser uma 
dor provocada, que se torna contínua e persistente, sendo exacerbada com a exposição ao frio, 
continuando após a remoção do estímulo.  

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

A) hiperemia pulpar 
B) esclerose dentinária 
C) pulpite aguda serosa 
D) pulpite aguda purulenta 
E) pulpite crônica ulcerativa 

Questão 26 (Peso 1,00) 

A dinâmica das infecções bacterianas de origem endodôntica ou periodontal é bastante complexa 
devido à amplitude e à diversificação da microbiota. O antibiótico utilizado em ambiente hospitalar para 
os casos de infecções graves por Staphylococcus aureus, ou, ainda, na profilaxia da endocardite 
bacteriana em pacientes cardiopatas de alto risco, que sejam alérgicos às penicilinas e incapazes de 
tomar medicamentos por via oral é  

A) Doxicilina. 
B) Vancomicina. 
C) Gentamicina. 
D) Metronidazol. 
E) Fenoximetilpenicilina potássica. 

Questão 27 (Peso 1,00) 

O câncer de boca é uma doença que pode ser prevenida de forma simples desde que seja dada ênfase 
à promoção de saúde, acesso aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. Entretanto, o câncer 
de boca está entre as principais causas de óbito por neoplasias, sendo o carcinoma de células 
escamosas o tipo histológico mais frequente.  

Sobre os carcinomas, é correto afirmar que 

A) o tratamento do carcinoma de células escamosas intraoral consiste em uma combinação de ampla 
excisão cirúrgica e radioterapia. 

B) os carcinomas endofíticos são mais comuns nos estágios iniciais da doença, e os aspectos clínicos 
são similares às lesões pré-malignas leucoplásicas e eritroplásicas. 

C) a transformação neoplásica do cisto dentígero em um carcinoma de células escamosas é frequente 
e tende a envolver, principalmente, o lábio inferior e a ponta da língua. 

D) a expansão metastática do carcinoma de células escamosas ocorre através do sistema linfático para 
os linfonodos ipsilaterais cervicais, sendo frequente a presença de metástases ocultas contralaterais 
e bilaterais. 

E) o carcinoma de células escamosas oral é mais frequente em homens, possui apresentação clínica 
variada, surge no epitélio superficial, sendo, histologicamente, caracterizado por ilhas e cordões 
invasivos de células epiteliais malignas. 
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Questão 28 (Peso 1,00) 

As manifestações bucais da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) são comuns e 
podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, reforçando assim o papel do cirurgião 
dentista na detecção precoce dessa infecção.  

Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é correto afirmar que 

A) o linfoma Hodgkin é a segunda neoplasia maligna mais comum em pacientes portadores do HIV, a 
qual frequentemente acomete o sistema nervoso periférico. 

B) a gengivite associada ao HIV se apresenta como uma borda linear de eritema, envolvendo a margem 
da gengiva livre, estendendo-se por cerca de 2-3 mm na direção apical. 

C) dentre as lesões fortemente associadas com a infecção pelo HIV destacam-se: a candidíase 
eritematosa e pseudomembranosa, o sarcoma de Kaposi e o carcinoma de células escamosas. 

D) a leucoplasia pilosa, lesão associada ao vírus do Herpes Simples, ocorre na borda lateral da língua 
e varia, na sua apresentação, de traços brancos verticais a áreas leucoplásicas espessas e 
enrugadas. 

E) na periodontite associada ao HIV, se observa sintomatologia dolorosa, hemorragia gengival, 
necrose dos tecidos moles, rápida perda do periodonto de sustentação e a presença frequente de 
bolsas periodontais profundas. 

Questão 29 (Peso 1,00) 

O abcesso apical agudo é um processo inflamatório supurativo, no qual pode-se observar dor intensa 
de caráter espontâneo, aliado ao aumento de volume na região apical do dente envolvido. Quanto ao 
atendimento de urgência nos casos de abscessos apicais agudos, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A drenagem cirúrgica da coleção purulenta localizada deve ser realizada após prescrição de 
antibióticos na dose de ataque. 

(   ) A inserção de um dreno cirúrgico no local da incisão dos tecidos moles, por meio do uso do 
bisturi, visa estabelecer uma via de drenagem da coleção purulenta. 

(   ) O acompanhamento do paciente após a drenagem cirúrgica é importante para avaliar à evolução 
do quadro clínico, e, após o período de 24h a 48h, deve-se proceder o capeamento pulpar direto.

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

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

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

Questão 30 (Peso 0,50) 

Sobre os anestésicos locais utilizados na cirurgia Bucomaxilofacial, é correto afirmar que 

A) a Lidocaína é considerada um anestésico local de longa duração. 
B) a Lidocaína possui maior lipossolubilidade quando comparada à Bupivacaína. 
C) o pH do tecido, onde será infiltrado o anestésico local, não influencia em suas propriedades. 
D) a capacidade de ligação proteica de um anestésico local está relacionada ao seu início de ação. 
E) a Mepivacaína é um anestésico local que não perde de forma importante seu tempo de duração e 

potência quando não associada aos vasoconstrictores. 

Questão 31 (Peso 0,50) 

“A cicatrização de feridas cirúrgicas segue uma rigorosa e organizada sequência de respostas 
bioquímicas e celulares direcionadas a restaurar a integridade do tecido e a sua capacidade funcional” 
(MILORO, 2008, p. 4).  

Sobre as feridas cirúrgicas e sua cicatrização, é correto afirmar que 

A) pouca fibrina pode ser observada na fase inflamatória da cicatrização.  
B) a imobilização é prescindível para uma correta cicatrização de fratura óssea. 
C) existem três fases fisiológicas da cicatrização: inflamatória, infecciosa e de remodelação. 
D) corpo estranho, isquemia e tecido necrótico são fatores prejudiciais à cicatrização das feridas. 
E) axonotmese é o tipo mais grave de lesão a um nervo, implicando em uma perda completa de 

continuidade do nervo. 
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Questão 32 (Peso 0,75) 

Sobre as biópsias do complexo maxilofacial, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) Em todos os casos, é mandatória a realização de bióspia incisional. 
(   ) Não deve ser realizada biópsia em lesões potencialmente malignas. 
(   ) Deve ser realizada biópsia em qualquer lesão que cresça rapidamente sem razão específica. 
(   ) Deve ser realizada biópsia em lesões sem causa identificável, e que persistam por mais de 10 

a 14 dias, independente do tratamento local. 

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

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

Questão 33 (Peso 0,75) 

“A incapacidade de aumentar os níveis de corticosteróides em resposta ao estresse fisiológico pode 
fazer com que estes pacientes se tornem hipotensos, nauseados e febris durante cirurgia oral 
prolongada”   (PETERSON, 1998, p. 16).  

Em pacientes que fazem uso crônico de corticoide, o protoloco para cirurgia bucal é 

A) dobrar a dose diária de rotina apenas no dia da cirurgia. 
B) suspender o uso do corticoide de rotina no dia anterior à cirurgia. 
C) dobrar a dose diária de rotina um dia antes, no dia e um dia após a cirurgia. 
D) tomar as doses diárias de rotina sem alterações para o procedimento cirúrgico. 
E) parar de utilizar o corticoide cinco dias antes do procedimento cirúrgico, retornando ao uso apenas 

no sétimo dia pós-operatório. 

Questão 34 (Peso 0,75) 

Existem algumas características clínicas que podem diferenciar o processo de celulite do abscesso nas 
infecções bucomaxilofaciais. Sobre as características clínicas compatíveis com celulite, analise as 
opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Margens bem definidas. 
(   ) Consistência endurecida. 
(   ) Ausência de secreção de pus concentrada. 
(   ) Progressão crescente do processo de infecção. 

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

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

Questão 35 (Peso 0,75) 

A colite pseudomembranosa é um efeito colateral mais comumente observado com o uso da 
Clindamicina, podendo também ocorrer com o uso da Penicilina e Cefalosporina. A eliminação da maior 
parte da flora intestinal anaeróbica permite o crescimento excessivo da bactéria ___________. 

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

A) Coxiella burnetii 
B) Clostridium difficile 
C) Streptococcus viridans 
D) Staphylococcus aureus 
E) Pseudomonas aeruginosa 
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Questão 36 (Peso 1,00) 

Em um terceiro molar inferior semi-incluso pode existir uma grande quantidade de tecido mole 
recobrindo a superfície oclusal com possibilidade de desenvolvimento de processo inflamatório local. 
Esta situação é comumente conhecida como _____________________________. 

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

A) Celulite 
B) Pericoronarite 
C) Alveolite 
D) Fasceíte 
E) Gengivite Ulcerativa Necrosante 

Questão 37 (Peso 1,00) 

Um dos métodos para classificar os terceiros molares inferiores impactados está baseado no seu 
posicionamento com a borda anterior do ramo mandibular (Classificação de Pell e Gregory, 1933). Um 
terceiro molar inferior que possui o diâmetro mesiodistal da coroa cerca de metade coberta pelo ramo 
mandibular, de acordo com a classificação Pell e Gregory (1933), pertence à classe _____. 

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

A) I 
B) II 
C) III 
D) A 
E) B 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Em um caso de avulsão dentária da unidade 11 já totalmente desenvolvida, que o dente foi 
reimplantando em menos de 20 minutos, a estabilização mais adequada é 

A) semirrígida por 7 a 10 dias. 
B) rígida por 7 a 10 dias. 
C) semirrígida por 30 dias. 
D) rígida por 3 a 4 semanas. 
E) semirrígida por 3 a 4 semanas 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Sobre os fatores que devem ser considerados antes de reimplantar um dente avulsionado, é correto 
afirmar que 

A) o alvéolo dentário deve estar razoavelmente intacto para assentar o dente avulsionado. 
B) a água é o meio alternativo mais apropriado para armazenamento de um dente avulsionado. 
C) dente avulsionados com período extra alveolar de duas horas nunca devem ser reimplantados. 
D) mesmo com doença periodontal prévia avançada, o dente avulsionado deve ser reimplantado. 
E) considerações ortodônticas não influenciam na decisão de reimplantação de um dente avulsionado. 

Questão 40 (Peso 1,00) 

Sobre o Ceratocisto Odontogênico, é correto afirmar que 

A) histopatologicamente, possui um revestimento epitelial com espessura de seis a oito células, com 
uma camada de células basais em paliçada e hipercromáticas. 

B) os aspectos radiográficos são suficientes para o diagnóstico final do ceratocisto odontogênico. 
C) possui fácil ponto de clivagem para enucleação cística, com raros episódios de recorrência após 

enucleação. 
D) possui potencial de evolução com característico crescimento ósseo expansivo em tábuas ósseas 

vestibulares e linguais da mandíbula. 
E) existe uma predileção pelo sexo masculino, sendo a mandíbula mais acometida que a maxila, 

principalmente na região de sínfise mandibular. 
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Questão 41 (Peso 1,00) 

Sobre os Tumores Odontogênicos, é correto afirmar que 

A) o padrão histopatológico folicular é o mais comum e reconhecível do Ameloblastoma. 
B) o Odontoma classificado como complexo consiste em estruturas pequenas semelhantes ao dente. 
C) o mixoma é um tumor odontogênico de origem epitelial, sendo a região posterior de mandíbula a 

mais afetada. 
D) o Tumor Odontogênico Adenomatóide é duas vezes mais comum na região anterior da mandíbula 

do que da maxila. 
E) o tratamento proposto para o Ameloblastoma consiste na curetagem, devido ao baixo potencial 

infiltrativo desta lesão. 

Questão 42 (Peso 1,00) 

Sobre a cirurgia parendodôntica, é correto afirmar que 

A) a relação coroa/raiz desfavorável não interfere na cirurgia parendodôntica. 
B) o tratamento do canal radicular e a cirurgia apical não podem ser realizados no mesmo momento. 
C) em molares inferiores, a cirurgia parendodôntica não deve ser realizada devido ao nervo alveolar 

inferior. 
D) o extravasamento apical de material obturador é uma condição que se faz necessária na cirurgia 

parendodôntica para remoção imediata. 
E) uma curvatura anatômica radicular acentuada pode ser uma indicação para cirurgia parendodôntica 

de ressecção apical e obturação retrógrada. 

Questão 43 (Peso 1,00) 

O objetivo da cirurgia pré-protética é criar uma adequada estrutura de suporte para subsequente 
colocação de uma prótese. (HUPP, 2009). 

Sobre as cirurgias pré-protéticas, é correto afirmar que 

A) a correção do tecido mole antecede a correção do tecido ósseo em cirurgias pré-protéticas. 
B) o excesso vertical e horizontal na região de tuberosidade maxilar não interfere na confecção da 

prótese total superior mucossuportada. 
C) a hiperplasia fibrosa inflamatória, resultado de uma prótese mal adaptada, é considerada uma lesão 

com grande potencial de malignidade. 
D) com uso contínuo de uma prótese total mucossuportada, a reabsorção óssea tende a ser mais 

severa na maxila quando comparada à mandíbula. 
E) em casos de reabsorção óssea severa, a linha oblíqua externa e a área do rebordo milo-hioideo 

podem atuar de forma proeminente na área posterior da mandíbula. 

Questão 44 (Peso 1,00) 

Sobre os enxertos em seio maxilar, é correto afirmar que 

A) nos pacientes com histórico recorrente significativo de sinusite fúngica, há uma contraindicação 
absoluta local de enxerto de seio maxilar. 

B) o enxerto xenógeno é o padrão ouro para enxertia de seio maxilar. 
C) não existe a possibilidade de instalação de implante simultânea ao enxerto de seio maxilar. 
D) a cirurgia de enxerto de seio maxilar possui um risco similar de infecção quando comparada À 

cirurgia da instalação de implante. 
E) a técnica de Summers para ganho de altura óssea em seio maxilar envolve a elevação da membrana 

através de uma janela óssea em parede anterior. 

Questão 45 (Peso 1,00) 

Sobre os biomateriais e enxertos, é correto afirmar que 

A) o banco de ossos humano constitui um tipo de enxerto autógeno. 
B) o enxerto xenógeno é obtido de um doador da mesma espécie do receptor. 
C) a mistura do osso autógeno com enxerto heterógeno não é utilizada em reconstruções parciais da 

maxila. 
D) os enxertos aloplásticos possuem um baixo potencial de indução osteogênica e pequeno grau de 

osteocondução. 
E) as BMPs são proteínas sintéticas osteoindutivas, porém não possuem aplicabilidades em 

reconstruções ósseas maxilofaciais. 
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Questão 46 (Peso 1,00) 

A alternativa que contém o trauma dento-alveolar que possui a maior possibilidade de causar a necrose 
pulpar dentária é 

A) Concussão. 
B) Subluxação. 
C) Luxação lateral. 
D) Luxação intrusiva. 
E) Luxação extrusiva. 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Sobre as fraturas faciais, é correto afirmar que 

A) em pacientes edêntulos totais, a sínfise mandibular é o sítio mais acometido das fraturas 
mandibulares. 

B) as fraturas naso-orbito-etmoidais do tipo II apresentam cominuição óssea com desinserção do 
tendão cantal medial.  

C) a fratura maxilar Le Fort nível II envolve os ossos nasais, os zigomas, a maxila, os ossos palatinos 
e as placas pterigoideas. 

D) as fraturas de côndilo mandibular em crianças não afetam o crescimento da mandíbula, sendo desta 
forma o tratamento conservador em todos os casos.  

E) a síndrome da fissura orbitária superior é uma complicação incomum após o trauma facial, podendo 
apresentar ptose, oftalmoplegia e pupilas dilatadas. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

Sobre as deformidades dento-faciais, é correto afirmar que 

A) o reposicionamento inferior e a expansão da maxila são os movimentos ósseos cirúrgicos mais 
estáveis da cirurgia ortognática. 

B) a cirurgia ortognática dos maxilares não é uma opção para o tratamento da Síndrome da 
Apnéia/Hipopnéia Obstrutiva do Sono. 

C) em uma cirurgia de mentoplastia de avanço isolada, a previsão de avanço do tecido mole do mento 
acompanha o avanço ósseo realizado em uma proporção de 1:1. 

D) a osteotomia vertical do ramo mandibular é a melhor opção para grandes avanços mandibulares. 
E) o excesso vertical ósseo de maxila deve ser sempre corrigido com gengivectomia. 

Questão 49 (Peso 1,00) 

O sistema TNM é designado para estratificar pacientes com câncer dentro dos estágios baseados nas 
características clínicas do tumor primário (T), metástases regionais dos linfonodos (N) e metástases à 
distância (M). A partir destes dados pode-se definir o estagiamento tumoral.  

Um tumor primário apresentando 3 cm em sua maior dimensão, metástase em um único linfonodo 
ipsilateral com 2 cm de maior dimensão e sem metástase à distância, encontra-se no estágio: 

A) 0 
B) I 
C) II 
D) III 
E) IV 

Questão 50 (Peso 1,00) 

Algumas lesões que acometem a cavidade oral possuem a capacidade de se transformarem em 
malignidade, conhecidas como lesões potencialmente malignas. A alternativa que contém as mais 
comuns lesões orais potencialmente malignas é 

A) queilite actinica, eritroplasia e lipoma. 
B) eritroleucoplasia, mucocele e granuloma piogênico. 
C) leucoplasia proliferativa verrucosa, eritroplasia e queilite actínica. 
D) leucoplasia proliferativa verrucosa, eritroleucoplasia e toro palatino. 
E) eritroplasia, fibroma traumático e leucoplasia proliferativa verrucosa. 


