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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta 
das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o 
de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência 
de aumento deste hábito. 

A prevalência da inatividade física em pessoas acima 
de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério 
para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e 
diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 
2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde 
pela redução da expectativa de vida da humanidade de 
forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. 
São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o 
mundo por conta do sedentarismo. 

Esse levantamento traçou um perfil da prática de 
atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% 
da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 
minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 
A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física 
de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, 
Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, 
Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério 
da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia 
da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados 
para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa 
está implantado em todos os estados brasileiros, em um 
total de 2.857 municípios.

http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-
sedentario/

 
 

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível inferir que 

(A)	 em	três	anos	o	número	de	pessoas		adultas	nas	capitais	
que praticam exercícios físicos diminuiu.  

(B)	 a	falta	de	atividade	física	já	é	um	dos	fatores	responsáveis	
pela redução da expectativa de vida da humanidade.

(C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser 
causadas pela inatividade física. 

(D) quase a metade dos brasileiros  pratica o tempo 
adequado de exercícios físicos por semana. 

(E)	 a	 situação	do	Brasil	 com	 relação	à	 inatividade	 física	é	
bem	parecida	com	a	situação	do	México.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as 
ações do Ministério Público para incentivar hábitos 
saudáveis está

(A)  o incentivo à alimentação de frutas e verduras.  
(B) o incentivo a comportamentos  cotidianos  decorrentes 

do conforto da vida moderna.  
(C)	 o	Programa	Academia	da	Saúde.	
(D) o Programa Bolsa Família.
(E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03
Dos países que participaram da pesquisa divulgada 
pelo periódico The Lancet, o que possui população 
que menos pratica atividades físicas é 

(A) Emirados.
(B) Congo. 
(C) Argentina. 
(D) Estados Unidos. 
(E)	 México.	

QUESTÃO 04
Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática 
de atividade física no mundo e apontou que, no 
Brasil, 49% da população está inativa...”, 

(A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
(B)	 o	 sujeito	 do	 verbo	 “traçou”	 é:	 “um	 perfil	 da	 prática	 de	

atividade física no mundo”.
(C)	 o	sujeito	do	verbo	“apontou”	é:	“um	perfil	da	prática	de	

atividade física no mundo”. 
(D)	 “no	Brasil”	é	um	adjunto	adverbial	que	indica	modo.
(E)	 o	 termo	 “física”,	 em	 atividade	 física,	 é	 um	 adjunto	

adverbial com a função de complementar  o nome 
“atividade”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta a divisão 
silábica correta.

(A)	 Tran	–	smi	–	ssí	-	veis.	
(B)	 Pro	–	fi	–	ssi	–	o	–	nais.
(C)	 Sa	–	u	–	dá	–	ve	-	is.	
(D)	 Ob	–	es	–	i	–	da	-	de.
(E)	 Pos	–	si	–	bi	–	li	–	da	-	de.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que a acompanha.

(A) População adulta.
(B) Doenças crônicas.
(C) Fatores de risco.
(D) Periódico The Lancet.
(E) Intensidade moderada.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que o termo ou expressão 
destacada indica finalidade.

(A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças	Crônicas	por	Inquérito	Telefônico.”.

(B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 
18	anos	é	um	dos	indicadores	utilizados	pelo	Ministério	
para monitorar fatores de risco...”.

(C)	 “...indicadores	 utilizados	 pelo	Ministério	 para	monitorar	
fatores de risco para as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.”.

(D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em 
todo o mundo por conta do sedentarismo.”.

(E)	 “O	índice	é	maior	que	o	de	três	anos	atrás	(33,5%),	o	que	
aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta em língua 
portuguesa a grafia correta da palavra.

(A) Enxente. 
(B) Lãnpada. 
(C)  Pretenssão.
(D) Ambulância. 
(E) Desinteria. 

QUESTÃO 09
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A) Lembrança.
(B) Descer.
(C) Professor.
(D) Trabalho.
(E) Pobreza. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe 
a mesma regra de acentuação gráfica da palavra 
“física”.

(A) Países. 
(B) Prática. 
(C) Hábitos.
(D) Periódico. 
(E) Crônica.

QUESTÃO 11
O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade 
dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A 
quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a 
metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a 
fração correspondente às gavetas vazias?

(A) 7/20
(B) 13/20
(C) 1/2
(D) 3/5
(E) 1/10

QUESTÃO 12
Certa bebida energética, vendida em embalagem com 
260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do 
valor energético diário recomendado para uma dieta 
de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

(A) 1800.
(B) 2000.
(C) 2200.
(D) 3000.
(E) 3200.

QUESTÃO 13
Um valor logicamente coerente para o espaço com a 
interrogação na sequência a seguir é

 (Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ? )

(A) Rosa.
(B) Branco.
(C) Cinza.
(D) Laranja.
(E) Marrom.

QUESTÃO 14
A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. 
Então

(A) não choveu.
(B) pedras rolam na chuva.
(C) não choveu e as pedras não rolaram.
(D) chove e as pedras não rolam.
(E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15
Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas 
têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são 
vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e 
há algumas em que um dos desenhos é branco e o 
outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho 
vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número 
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

de cartas que tem desenhos de exatamente uma 
cor é

(A) 5.
(B) 10.
(C) 20.
(D) 25.
(E) 30.

QUESTÃO 16
Entre os recursos que constituem a EBSERH, 
podemos considerar

(A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas 
de direito privado.

(B) doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados apenas por pessoas físicas  e  
rendas provenientes de outras fontes.

(C)	 obtenção	de	recursos	através	da		atuação	de	membros	
da sociedade civil no Conselho Consultivo. 

(D) recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por pessoas 
físicas	 ou	 jurídicas	 de	 direito	 público	 ou	 privado	 e		
rendas provenientes de outras fontes. 

(E)	 que	 através	 da	 apresentação	 de	 metas	 de	
desempenho, indicadores e prazos de execução a 
serem	 observados,	 consegue-se	 obter	 os	 recursos	
necessários.

QUESTÃO 17
Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

(A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa 
do Auditor Geral, titular da  Auditoria Interna da Sede, 
será submetida, pelo Conselho Fiscal.

(B)	 recebe	 orientação	 normativa	 e	 supervisão	 técnica	
do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
Federal.

(C)	 é	 uma	 atividade	 independente,	 de	 avaliação	 e	
assessoramento aos gestores da entidade, no 
acompanhamento da execução dos programas de 
governo, visando comprovar o cumprimento das 
metas, o alcance dos objetivos e a adequação da 
gestão.

(D) não possui autorização para acesso a registros, 
pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas 
para a execução de suas ações de controle.

(E) nenhum  servidor e empregado da EBSERH poderá 
prestar apoio  para a realização das Ações de Controle 
da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18
A estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 

estabelecidas 
(A) pelo Conselho de Administração.
(B) pelo Conselho Fiscal.
(C) pela Diretoria Financeira.
(D) pelo Conselho Consultivo.
(E) pela Presidência.

QUESTÃO 19
Quanto aos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino, é correto afirmar que

(A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação 
para a contratação da EBSERH pela administração 
pública	 para	 realizar	 atividades	 relacionadas	 ao	 seu	
objeto social nas instituições de ensino.

(B)	 sempre	 que	 se	 fizer	 necessário,	 a	 EBSERH	 poderá	
prestar serviços com instituições privadas de ensino, 
porém	sempre	através	de	licitação.

(C) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências, mediante contrato com 
as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres.

(D) o contrato realizado entre a EBSERH e as instituições 
de ensino deverão  possuir caráter sigiloso, sendo 
vedada sua divulgação.  

(E) no âmbito dos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino os servidores titulares de 
cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades 
relacionadas ao objeto da EBSERH, não poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde.

QUESTÃO 20
NÃO compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH

(A)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH	
e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da 
EBSERH, as políticas gerais e programas de atuação 
da	 Empresa,	 a	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazos,	 em	
consonância	com	as	políticas	de	educação;	de	saúde;	
e	econômico-financeira	do	Governo	Federal.

(B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação 
de	empréstimos	no	interesse	da	EBSERH.

(C) aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa 
e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do 
Presidente.

(D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações 
da EBSERH e aprovar os regulamentos internos das 
Diretorias da EBSERH e demais órgãos da Sede, 
assim como seus respectivos quadros de pessoal e 
organogramas funcionais.

(E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, 
após aprovação da Controladoria Geral da União, 
e  aprovar a criação de escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	da	Empresa.
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QUESTÃO 21
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de 
forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual 
das alternativas a seguir faz parte dessa seção? 

(A)  A ordem social tem como base o primado do trabalho, 
e	como	objetivo	o	bem-estar	e	a	justiça	sociais.

(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas 
de	saúde.

(C)	 A	saúde,	direito	de	todos	e	dever	do	Estado	e	da	família,	
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua	qualificação	para	o	trabalho.

(D)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde,	cabendo	ao	Poder	Público	dispor,	nos	termos	
da	 lei,	 sobre	 sua	 regulamentação,	 fiscalização	 e	
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou	através	de	terceiros	e,	também,	por	pessoa	física	
ou jurídica de direito privado.

(E) Os programas suplementares de alimentação e 
assistência	a	saúde	serão	financiados	com	 recursos	
provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçamentários.

QUESTÃO 22
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social. Qual item NÃO se 
enquadra nessa competência?

(A)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais.

(B) Equidade na forma de participação no custeio.
(C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência	 e	 a	 promoção	 de	 sua	 integração	 à	 vida	
comunitária.

(D) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

(E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23
Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, 
por intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se 
enquadra nessas ações?

(A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

(B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à 
gestante.

(C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(D) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano.

QUESTÃO 24
O que é a Comissão Intergestores Tripartites do 
SUS?

(A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal 
que atua na direção nacional do SUS, integrada por 
gestores do SUS das três esferas de governo.

(B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais 
que  se encarregam dos planos estaduais, regionais 
e de regionalização das ações e serviços propostos 
pelos Colegiados de Gestão Regional.

(C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes	 públicos	 e	 da	 sociedade	 destinada	 a	
assegurar	os	direitos	relativos	à	saúde,	à	previdência	
e à assistência social.

(D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, 
com	direção	única	em	cada	esfera	de	governo.

(E) Espaços estaduais de articulação e pactuação 
política que objetivam orientar, regulamentar e 
avaliar os aspectos operacionais do processo de 
descentralização	das	ações	de	saúde.

QUESTÃO 25
A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas 
e dos programas de saúde do SUS. Assinale 
a alternativa que trata dos princípios dessa 
assistência.

(A)	 Política	 pública	 norteadora	 para	 a	 formulação	 de	
políticas	 setoriais,	 entre	 as	 quais	 destacam-se	
as políticas de medicamentos, não garantindo a 
intersetorialidade	 inerente	 ao	 sistema	 de	 saúde	 do	
país	(SUS)	e	cuja	implantação	envolve		o	setor	público	
de	atenção	à	saúde.

(B)	 Controle	do	avanço	científico	e	tecnológico	em	relação	
à produção de medicamentos.

(C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica 
na	 rede	 privada	 de	 saúde,	 nos	 diferentes	 níveis	 de	
atenção, considerando a necessária articulação e a 
observância	 das	 prioridades	 regionais	 definidas	 nas	
instâncias gestoras do SUS.

(D)	 Parte	 integrante	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	
envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 e	 garantindo	 os	
princípios da universalidade, integralidade e equidade.

(E)	 Política	 de	 capacitação	 e	 formação	 de	 profissionais	
na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do 
uso	correto	dos	medicamentos	em	atenção	à	saúde	
da família.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Durante o exame físico do paciente, deve-se verificar 
a presença de linfonodos aumentados. O aumento 
de volume dos linfonodos jugulodigástricos está 
relacionado a uma alteração 

(A) na gengiva vestibular e lingual da região de incisivos 
inferiores.

(B) na gengiva vestibular da maxila.
(C) nos incisivos inferiores.
(D) nos terceiros molares.
(E)	 nos	pré-molares	inferiores.

QUESTÃO 27
Em relação a alguns princípios da cirurgia, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)	 Cortes	superficiais	são	preferíveis	a	cortes	profundos,	
ainda que sejam necessários cortes repetidos.

(B) As incisões realizadas na superfície epitelial que o 
cirurgião planeja reaproximar devem ser feitas com o 
bisturi em posição perpendicular à superfície.

(C) Em geral, a dimensão da base do retalho não pode ser 
menor que a altura. 

(D) As incisões planejadas perto dos dentes devem ser 
realizadas, preferencialmente, no sulco gengival.

(E) Se possível, somente pinças dentadas ou ganchos 
devem ser usados para segurar os tecidos.

QUESTÃO 28
Sobre incisões e retalhos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Ao fechar uma ferida sobre um defeito ósseo, o 
fechamento	final	deve	repousar	sobre	osso	intacto.

(B)	 Dilaceração	 do	 retalho	 é	 uma	 complicação	 causada	
pelo cirurgião inexperiente que tenta realizar um 
procedimento usando um retalho com acesso 
insuficiente.

(C) A reparação de uma incisão curta ocorre mais 
rapidamente do que uma incisão longa.

(D)	 A	 prevenção	 de	 hematomas	 é	 importante,	 porque	
eles pressionam feridas, diminuindo a vascularização, 
aumentando a tensão nas bordas da ferida, e 
atuam como um meio de cultura, potencializando o 
desenvolvimento de uma infecção.

(E)	 Um	 retalho	 em	 envelope	 é	 um	 retalho	 de	 um	 único	
lado.

QUESTÃO 29
Em junho de 2014 foi sancionada a lei que obriga 
a realização de avaliação do frênulo lingual em 
bebês. Sobre esta lei, assinale a alternativa correta.

(A)	 Somente	 cirurgiões	 buco-maxilo-faciais	 podem	

realizar	a	frenectomia	lingual	em	recém-natos,	já	que	
ela	é	realizada	em	ambiente	hospitalar.

(B)	 A	dificuldade	para	a	amamentação	indica	uma	possível	
necessidade	da	frenectomia	lingual	em	recém-natos.

(C)	 Tanto	pediatras	quanto	cirurgiões	buco-maxilo-faciais	
podem realizar a frenectomia lingual ainda no hospital, 
mas a indicação deve ser feita exclusivamente pelo 
médico	pediatra.

(D) Para a realização da frenectomia lingual, a triagem 
neonatal deve ser realizada nas primeiras 2 
horas. Se necessário, será realizado novo exame 
preferencialmente	após	24	horas	do	primeiro	exame.

(E)	 Para	 a	 realização	 da	 frenectomia	 lingual,	 não	 é	
necessária	anestesia,	já	que	recém-natos	têm	um	alto	
limiar de dor.

QUESTÃO 30
O ponto de união das suturas sagital (entre os dois 
parietais - linha sagital mediana) e coronal (entre 
os ossos parietais e frontal) é denominado

(A) zegma.
(B) glabela.
(C) ínio.
(D) bregma.
(E) lambda.

QUESTÃO 31
O crânio é o esqueleto da cabeça constituído por 
22 ossos (ou 28, caso sejam considerados os 
ossículos da audição). Didadicamente, o crânio 
pode ser dividido em duas partes: neurocrânio 
e viscerocrânio. Um dos ossos que compõe o 
viscerocrânio é o 

(A) frontal.
(B) temporal.
(C) esfenoide.
(D) etmoide.
(E) vômer.

QUESTÃO 32
Seu limite inferior é a união entre as duas maxilas 
e por ela é possível observar o septo nasal e as 
conchas nasais inferior e média. A estrutura 
anatômica que corresponde ao enunciado é 

(A) a abertura piriforme.
(B) a sutura intermaxilar.
(C) o forame zigomático orbital.
(D) o sulco infraorbital.
(E)	 a	fissura	orbital	inferior.
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QUESTÃO 33
A denominação “côanos” refere-se 

(A) a uma saliência pontiaguda resultante da junção das 
duas porções do osso palatino.

(B) às aberturas posteriores da cavidade nasal.
(C)	 às	 depressões	 rasas	 que	 dão	 fixação	 ao	 músculo	

tensor	do	véu	palatino.
(D) às depressões nos ossos do crânio causadas pelos 

vasos sanguíneos.
(E) às depressões nos ossos do crânio causadas pelos 

nervos cranianos.

QUESTÃO 34
O nervo mandibular passa através do forame 

(A) etmoidal.
(B) redondo.
(C) oval.
(D) mastoide.
(E) etmoidal posterior.

QUESTÃO 35
A palpação é de máxima importância, tanto para o 
clínico quanto para o cirurgião buco-maxilo-facial. 
Sobre a palpação e o que pode ser percebido por 
meio dela, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Realizando a palpação da margem infraorbital, mais 
ou	 menos	 na	 metade	 de	 sua	 extensão,	 verifica-se	
aspereza, diferente do restante, correspondente à 
sutura	zigomático-maxilar.

(B)	 O	 forame	 infraorbital	 localiza-se	 cerca	 de	 5	 mm	
abaixo	da	sutura	zigomático-maxilar	e	sua	palpação	é	
facilmente realizada.

(C) Embora a borda posterior do ramo da mandíbula seja 
quase sempre palpável em toda a sua extensão, a 
borda	anterior	só	é	sentida	na	sua	porção	mais	inferior	
e, mesmo assim, quando o masseter estiver relaxado.

(D)	 A	 linha	 oblíqua	 da	 mandíbula	 só	 não	 é	 percebida	
na região do terceiro molar por estar, nessa região, 
encoberta pelo masseter.

(E)	 Na	 mandíbula,	 palpa-se	 muito	 bem	 as	 superfícies	
externa e interna do processo alveolar, as linhas 
oblíqua	 e	 milo-hióidea,	 a	 margem	 anterior	 do	 ramo	
em quase toda a sua extensão, a crista temporal e o 
trígono retromolar.

QUESTÃO 36
Muitas são as causas que exigem do cirurgião o 
acesso às estruturas cranianas e terço superior da 
face. Traumas, ressecções benignas e malignas 
e anomalias congênitas são situações nas quais 
as incisões do couro cabeludo são necessárias. 
A camada mais profunda do couro cabeludo é 
denominada

(A) aponeurose.
(B) gálea.
(C) tecido areolar.
(D) periósteo.
(E) espaço subgaleal.

QUESTÃO 37
Sobre o nervo facial, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A distribuição dos ramos do nervo facial e suas 
conexões apresentam variações anatômicas e 
individuais.

(B)	 Os	 ramos	 posteriores	 do	 nervo	 facial	 localizam-se	
predominantemente acima da veia sentinela.

(C) A região onde pode ocorrer mais facilmente a lesão do 
ramo	frontal	é	no	local	em	que	ele	cruza	com	o	osso	
zigomático.

(D) As lesões dos ramos frontal e mandibular do nervo 
facial são de mais difícil recuperação.

(E)	 O	 nervo	 mais	 frequentemente	 lesado	 é	 um	 nervo	
sensitivo, o nervo grande auricular.

QUESTÃO 38
Sempre que possível, é importante disponibilizar 
múltiplos vasos receptores para garantir o sucesso 
dos retalhos microcirúrgicos da cabeça e pescoço. 
Para a escolha dos vasos, deve-se considerar 
a proximidade dos defeitos. No terço superior 
e nos terços médios e inferior e do pescoço, os 
receptores mais comuns são, respectivamente,

(A)	 a	artéria	 e	 veia	parietal	 superficial	 (terço	 superior)	 e	
os	vasos	faciais	e	tireóideo	superior	(terços	médios	e	
inferior e do pescoço).

(B)	 a	artéria	e	veia	temporal	superficial	(terço	superior)	e	
os	vasos	cervical	transversa	(terços	médios	e	inferior	
e do pescoço).

(C)	 a	artéria	e	veia	temporal	superficial	(terço	superior)	e	
os	vasos	faciais	e	tireóideo	superior	(terços	médios	e	
inferior e do pescoço).

(D)	 a	artéria	e	veia	transversa	da	escápula	(terço	superior)	
e	a	artéria	auricular	posterior	(terços	médios	e	inferior	
e do pescoço).

(E)	 a	artéria	e	veia	temporal	superficial	(terço	superior)	e	a	
artéria	tireóidea	inferior	(terços	médios	e	inferior	e	do	
pescoço).

QUESTÃO 39
Sobre os acessos cirúrgicos intra e extrabucais, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Fraturas tratadas com placas de compressão 
mandibular apresentam menor índice de infecções 
quando	a	 abordagem	é	 extrabucal,	 já	 que	 a	 boca	 é	
considerada uma cavidade muito contaminada.

(B) O cirurgião deve levar em consideração que o melhor 
acesso para o tratamento das fraturas mandibulares 
deve ser baseado na severidade, localização e 
experiência	pessoal	com	a	técnica	empregada.

(C)	 O	 acesso	 cirúrgico	 na	 fratura	 de	 sínfise	 é	
preferencialmente o intrabucal, semelhante à incisão 
para mentoplastia.

(D)	 Na	 fratura	 de	 mandíbula	 edêntula,	 deve-se	 optar	
por um acesso transbucal, fazendo uso de um pino 
intramedular.

(E) O acesso retromandibular, que utiliza um acesso com 
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2,5 cm de comprimento, paralelo à borda posterior 
da mandíbula, iniciando abaixo do lobo da orelha, 
seguindo para baixo e ligeiramente para a frente, de 
forma que a mandíbula possa ser acessada do seu 
ângulo,	permite	obter	um	campo	cirúrgico	com	pouco	
sangramento, mínima cicatriz externa, adequada 
visibilidade da área de trabalho, baixo risco de dano 
ao nervo facial, acesso seguro ao campo operatório e 
pequeno	tempo	para	realizá-lo.

QUESTÃO 40
Para simplificar a documentação e a comunicação 
entre os profissionais, as cadeias de linfonodos 
foram classificadas por níveis. O nível II 
corresponde à cadeia de linfonodos

(A) das áreas submentual e submandibular.
(B)	 jugulo-carotídeo	 baixo	 (abaixo	 do	 músculo	 omo-

hióideo).
(C)	 jugulo-carotídeo	médio	 (da	 bifurcação	 das	 carótidas	

até	o	músculo	omo-hioideo).
(D)	 jugulo-carotídeo	alto	 (da	mandíbula	até	a	bifurcação	

das carótidas).
(E) espinal acessório.

QUESTÃO 41
A condição benigna de aparência difusa, 
opalescente e branco-acinzentada cremosa 
da mucosa, com superfície frequentemente 
pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas 
ou rugosidades, não destacáveis, que geralmente 
acomete a mucosa jugal bilateralmente, que 
desaparece após o estiramento e que não 
necessita de tratamento é denominada

(A) candidose pseudomembranosa.
(B) líquen plano.
(C) leucoedema.
(D) nevus branco esponjoso.
(E) leucoplasia.

QUESTÃO 42
A Síndrome de Eagle afeta preferencialmente 
adultos, sendo resultante do alongamento do 
processo estiloide ou da mineralização do 
complexo ligamentar estilo-hióideo, condição que 
afeta cerca de 18 a 40% da população. Sobre esta 
síndrome, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O paciente apresenta dor facial vaga, principalmente 
quando deglute, quando vira a cabeça ou abre a boca.

(B) Disfagia, disfonia, otalgia, cefaleia, tontura e síncope 
transitória podem estar presentes.

(C) A observação do alongamento do processo estiloide 
ou da mineralização do complexo ligamentar 
estilo-hióideo	 pode	 ser	 feita	 através	 da	 radiografia	
panorâmica	ou	da	radiografia	lateral	da	mandíbula.

(D) A síndrome de Eagle ocorre classicamente após uma 
amigdalectomia.

(E) O exame clínico não oferece nenhum indício desta 
síndrome, sendo necessários exames complementares 
para realizar o diagnóstico.

QUESTÃO 43
Se um abscesso não for capaz de drenar através da 
superfície cutânea ou para o interior da cavidade 
bucal, ele pode se disseminar difusamente 
através dos planos fasciais dos tecidos moles. 
Essa disseminação aguda e edemaciada de um 
processo inflamatório agudo é denominada

(A)	 epúlide.
(B)	 parúlide.
(C) abscesso fênix.
(D) osteíte.
(E) celulite

QUESTÃO 44
Sobre a angina de Ludwig e a trombose do seio 
cavernoso, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ambas as condições são formas de celulite.
(B)	 Na	 angina	 de	 Ludwig,	 classicamente	 não	 estão	

presentes coleções evidentes de pus.
(C)	 A	trombose	do	seio	cavernoso	apresenta-se	como	um	

aumento edemaciado periorbitário, com envolvimento 
das pálpebras e da conjuntiva. 

(D) Embora inicialmente essas condições sejam 
unilaterais, sem o tratamento adequado, a infecção 
pode se disseminar para o lado contralateral.

(E) Ambas as condições, mesmo com tratamento, podem 
evoluir para óbito.

QUESTÃO 45
A sífilis é uma doença causada pela bactéria 
Treponema pallidum e tornou-se endêmica na 
Europa no século XV. Sobre esta doença, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	sífilis	não	pode	ser	transmitida	em	um	acidente	com	
material biológico contendo sangue contaminado pela 
T. pallidum.

(B)	 A	 sífilis	 primária	 é	 caracterizada	 pelo	 cancro,	 que	
se	 desenvolve	 na	 área	 de	 inoculação,	 tornando-se	
clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a inoculação 
inicial.

(C)	 Lesões	bucais	de	sífilis	primária	ocorrem	com	maior	
frequência nos lábios.

(D)	 A	 lesão	oral	apresenta-se	como	uma	úlcera	de	base	
clara e indolor ou, raramente, como uma proliferação 
vascular semelhante a um granuloma piogênico.

(E)	 Cerca	 de	 30%	 dos	 pacientes	 com	 sífilis	 secundária	
apresentam áreas focais de exocitose e espongiose 
intensa da mucosa bucal, levando à formação de zonas 
de mucosa sensível e esbranquiçada, conhecidas 
como placas mucosas.



10 Cargo: Cirurgião Dentista - Cirurgia e Traumatologia 
        Buco-Maxilo-Faciais

QUESTÃO 46
Durante a avaliação inicial (ou mesmo ao fazer a 
avaliação secundária) de um paciente que sofreu 
traumatismo craniofacial, o cirurgião buco-maxilo-
facial deve ficar atento a alguns sinais e sintomas 
de importância fundamental. O “sinal de Batle” 
refere-se à

(A) equimose na região periorbital com exoftalmia 
associada.

(B)	 edema	na	região	retroauricular,	com	dificuldade	para	
abertura bucal.

(C) equimose em região retroauricular.
(D)	 alteração	neurológica	ocorrida	48	horas	pós-trauma.
(E) equimose em região submandibular, associada à 

dificuldade	para	abertura	bucal.

QUESTÃO 47
A técnica de Towne com boca aberta é utilizada 
para avaliação

(A) do processo condilar.
(B) do processo coronoide.
(C) do ramo e ângulo mandibular.
(D) do corpo mandibular.
(E) da região anterior da mandíbula.

QUESTÃO 48
As fraturas de Le Fort são decorrentes de um 
traumatismo frontal que desloca a maxila para 
baixo e para trás, causando fraturas comumente 
em regiões de menor resistência. Assinale a 
alternativa que contém uma estrutura envolvida 
nas fraturas de Le Fort I, II e III.

(A) Parede maxilar anterior.
(B) Parede medial da órbita.
(C) Násio (ossos nasais, arco ou sutura nasofrontal).
(D) Lâmina pterigoide do esfenoide.
(E) Parede lateral da órbita.

QUESTÃO 49
Das lesões traumáticas dos tecidos de sustentação 
dos dentes, a mais grave é a

(A) concussão.
(B) luxação intrusiva.
(C) luxação lateral.
(D) luxação extrusiva.
(E) avulsão.

QUESTÃO 50
Vários métodos foram desenvolvidos para a 
imobilização ou bloqueio maxilomandibular. Os 
métodos que unem dois dentes são 

(A) Gilmer e a barra de Erlich.
(B) Stout e Gilmer.
(C) Ivy e Kazanjian.
(D) Ivy e Gilmer.
(E) Stout e Schuchardt.
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