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01. Sobre o que diz a Constituição Federal de 1988, na Seção II, que trata especificamente da saúde, é correto
afirmar, EXCETO:
a) É vedada aos gestores locais do SUS a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias por meio de processo seletivo público ou por contratação direta.
b) A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, a participação da comunidade e o
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, constituem as diretrizes do SUS.
c) A iniciativa privada poderá participar do SUS, de forma complementar, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
d) A saúde como direito de todos e dever do Estado é garantida por meio do acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

02. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta INCORRETA.
Conforme consta no Art. 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS, além de outras atribuições:
a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
c) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
d) participar da formulação da política e da execução do controle social e epidemiológico.

03. Em relação aos principais princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a opção INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

integralidade de assistência nos processos curativos
igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
universalidade de acesso em todos os níveis de assistência
participação da comunidade por meio das entidades representativas

04. A Lei n°. 8.080 dispõe sobre as condições para a pr omoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços. Em função do que rege essa lei, marque a alternativa INCORRETA.
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, e o Estado tem a responsabilidade de prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
b) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas das três instâncias de governo, da administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público.
c) Faz parte do campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
saúde do trabalhador e de assistência previdenciária e terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
d) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, de forma direta ou pela participação
complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis
crescentes de complexidade.
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05. De acordo com a Lei n°. 8142, sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada
pelo Congresso Nacional, publicada no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 1990, e que 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, marque a resposta CORRETA.
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á, por determinação do poder executivo, com a representação dos
vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
c) O Conselho de Saúde, de caráter temporário e deliberativo, constitui órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento
definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.

06. Marque a alternativa CORRETA.
A estrutura anatômica que se origina do ângulo ântero-medial do assoalho da órbita, imediatamente lateral à
abertura do canal nasolacrimal, é:
a)
b)
c)
d)

o músculo palpebral inferior.
a periórbita.
o canal infraorbital.
o músculo obliquo inferior.

07. Marque a alternativa CORRETA.
A camada do couro cabeludo que pode permitir a propagação de infecção através das veias emissárias para as
estruturas intracranianas é denominada:
a)
b)
c)
d)

tela subcutânea densa.
tecido subaponeurótico frouxo.
pericrânio.
aponeurose.

08. Marque a alternativa CORRETA.
O sangramento decorrente da retirada da tonsila palatina pode ser controlado, na impossibilidade de manobra
local, através da ligadura da artéria:
a)
b)
c)
d)

facial.
tireóidea.
faríngica.
lingual.

09. Marque a alternativa CORRETA.
A ausência de suporte para o músculo tensor do véu palatino, resultando em disfonia ou disfagia, pode ser
decorrente a uma fratura:
a)
b)
c)
d)

do ângulo mandibular.
do processo coronoide.
do hâmulo pterigóideo.
do palato duro.
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10. Marque a alternativa CORRETA.
Apresenta a forma de uma lâmina quadrilátera, alcançando a língua por baixo e pelo lado, recobrindo boa parte da
artéria lingual e do nervo glossofaríngeo. Atua na depressão e na retrusão da língua:
a)
b)
c)
d)

músculo genioglosso
músculo estiloglosso
músculo hioglosso
músculo palatoglosso

11. Marque a alternativa CORRETA.
O sangramento pulsátil de uma artéria no fundo do alvéolo mandibular recebe o fluxo sanguíneo em sua origem
decorrente da artéria:
a)
b)
c)
d)

facial.
massetérica.
mandibular.
maxilar.

12. Marque a alternativa CORRETA.
A estrutura anatômica que penetra no forame retromentoniano inferior, podendo oferecer uma inervação
suplementar dos incisivos, denomina-se:
a)
b)
c)
d)

nervo milohióideo.
nervo lingual.
nervo alveolar inferior.
nervo digástrico.

13. Marque a alternativa CORRETA.
Percorre o assoalho da boca e possui um componente aferente e um componente eferente, este possuindo fibras
destinadas às glândulas submandibular e sublingual:
a)
b)
c)
d)

nervo hipoglosso.
nervo corda do tímpano.
nervo lingual.
nervo glossofaríngeo.

14. Marque a alternativa CORRETA.
Quando planejamos a sedação intravenosa ou por inalação, a semiologia pré-operatória deve sempre incluir a
revisão dos seguintes sistemas:
a)
b)
c)
d)

cardiovascular, respiratório e renal.
cardiovascular, respiratório e nervoso.
cardiovascular, renal e nervoso.
cardiovascular, renal e hepático.

15. Marque a alternativa CORRETA.
O exame físico do paciente em cirurgia maxilofacial deve ser iniciado por:
a)
b)
c)
d)

palpação dos linfonodos regionais.
aferição dos sinais vitais.
palpação dos ossos da face.
inspeção da orofaringe e mucosa bucal.
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16. Marque a alternativa CORRETA.
Na aferição da pressão arterial, a borda inferior do manguito deve localizar-se:
a)
b)
c)
d)

de dois a quatro centímetros acima da fossa anticubital.
tocando a fossa infracubital.
a aproximadamente dois centímetros abaixo da fossa cubital.
tocando a fossa cubital.

17. Marque a alternativa CORRETA.
A flora microbiológica normalmente encontrada na pele facial inclui:
a)
b)
c)
d)

Streptococcus sp e Proteus sp.
Actinomyces sp e Bacteroides fragilis.
Bacteroides fragilis e Klebsiella sp.
Corynebacterium diphtheriae e Propionibacterium acnes.

18. Marque a alternativa CORRETA.
Nas infecções odontogênicas, os antibióticos efetivos administrados por via oral são:
a)
b)
c)
d)

rifampicina e clindamicina.
metronidazol e moxifloxacina.
amoxicilina e frademicina.
amoxicilina com ácido clavulânico e penincilina G benzatina.

19. Marque a alternativa CORRETA.
Os antibióticos de amplo espectro úteis para infecções odontogênicas complexas incluem:
a)
b)
c)
d)

azitromicina e clindamicina.
penicilina e tetraciclina.
azitromicina e amoxicilina.
clindamicina e amoxicilina com ácido clavulânico.

20. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a VERDADEIRA:
a) O espectro antibacteriano da clindamicina inclui quase todas as bactérias anaeróbicas.
b) As tetraciclinas são geralmente consideradas antibióticos de pequeno espectro.
c) As cefalosporinas de terceira geração são mais eficazes do que as de segunda geração contra cocos
Gram-positivos.
d) As fluoroquinolonas são eficazes contra a maioria das bactérias anaeróbicas.

21. Assinale o item que expressa uma afirmação CORRETA.
a) Na acromegalia, o excesso de STH causa estímulo proliferativo sobre os condrócitos da cartilagem de
conjugação.
b) Na acromegalia, o excesso de STH ocorre após a ossificação da cartilagem epifisária.
c) No raquitismo, há hipovitaminose D que ocorre após a ossificação dos centros epifisários.
d) No hipopituitarismo, há aceleração da calcificação e ausência das cartilagens de conjugação.
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22. Marque a alternativa CORRETA.
Na etiopatogenia das osteomielites, os agentes mais comuns são:
a)
b)
c)
d)

estreptococos, pneumococos e Klebsiella
E. coli, pseudomonas e estreptococos
estafilococos coagulase-positivos
estreptococos e estafilococos

23. Marque a alternativa CORRETA.
Qual dos itens abaixo melhor define a doença de Caffey?
a)
b)
c)
d)

osteodistrofia fibrosa
osteomielite esclerosante
encondromatose
hiperostose cortical

24. Marque a alternativa CORRETA.
Como exemplos de disostoses comprometendo crânio e face, destacamos:
a)
b)
c)
d)

síndrome de Apert e síndrome de Crouzon
osteocondromatose e displasia fibrosa
picnodisostose e osteopetrose
osteogênese imperfeita e doença de Ollier

25. Marque a alternativa CORRETA.
Uma alteração genômica, a perda do gene Rb em células germinativas, o retinoblastoma hereditário, está
associada a risco aumentado de:
a)
b)
c)
d)

sarcoma de Ewing
osteossarcoma
linfomas
plasmocitoma

26. Marque a alternativa CORRETA.
Neoplasia de células epiteliais poliédricas reproduzindo arranjos em ninhos ou cordões, sustentadas por estroma
fibroso. As células neoplásicas exibem citoplasma amplo e acidófilo, com pontes intercelulares. Há presença de
material amorfo e acidófilo do tipo amiloide, calcificado concentricamente. Trata-se, provavelmente, de:
a)
b)
c)
d)

tumor odontogênico adenomatoide.
fibroma ameloblástico.
tumor de Pindborg.
cisto odontogênico calcificante.

27. Marque a alternativa CORRETA.
Neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares, ocorre usualmente entre a terceira e sexta décadas de
vida, podendo ser encontrada em crianças:
a)
b)
c)
d)

carcinoma em adenoma pleomórfico.
carcinoma mucoepidermoide.
carcinoma adenoide cístico.
adenocarcinoma de células acinares.
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28. Marque a alternativa CORRETA.
Doença relativamente rara, associa uveíte a úlceras recorrentes na boca e nos genitais. São ainda valorizados no
diagnóstico os achados de lesões cutâneas semelhantes ao eritema nodoso e teste positivo de patergia. Trata-se de:
a)
b)
c)
d)

doença de Behçet.
eritema multiforme.
penfigoide bolhoso.
pênfigo familial benigno.

29. Marque a alternativa CORRETA.
Dermatose de etiologia desconhecida, apresenta predisposição familiar, apresentando edema crônico e períodos
de recorrência aguda nos lábios. Há associação com língua plicata e paralisia facial.
a)
b)
c)
d)

granuloma de corpo estranho
epidermólise bolhosa simples
queilite granulomatosa
doença de Bowen

30. Marque a alternativa CORRETA.
São aspectos gerais dos membros da subfamília Bethaherpesvirinae:
a) acometem amplo espectro de hospedeiros, crescimento rápido em culturas de células e citopatia
acentuada.
b) associam-se a grande número de neoplasias linfoides, como o linfoma de Burkitt.
c) causam primoinfecção aguda, latência nos gânglios sensoriais e episódios de recidiva.
d) apresentam ciclos reprodutivos longos, afetam número restrito de hospedeiros e causam citomegalia.

31. Marque a alternativa CORRETA.
O sintoma mais comum na leishmaniose mucocutânea é:
a)
b)
c)
d)

obstrução nasal.
disfonia.
disfagia.
glossite moriforme.

32. Marque a alternativa CORRETA.
São usualmente observados na histopatologia das lesões cutâneas e mucosas da paracoccidioidomicose:
a)
b)
c)
d)

atrofia epitelial, inflamação granulomatosa e hemorragias.
hiperplasia pseudoepiteliomatosa com abscessos intraepiteliais e inflamação granulomatosa.
acantose, hiperceratose, papilomatose e infiltrado inflamatório granulomatoso.
atrofia epitelial, paraceratose, hipergranulose e inflamação granulomatosa.

33. Marque a alternativa CORRETA.
Lesão óssea não neoplásica cuja histopatologia revela trabéculas descontínuas de osso imaturo de aspecto
curvilíneo, sustentadas por estroma fibroso e com densidade celular variada de fibroblastos:
a)
b)
c)
d)

querubismo.
displasia cemento-óssea.
doença de Paget.
displasia fibrosa.
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34. É CORRETO afirmar a respeito das sialadenites:
a)
b)
c)
d)

A caxumba é a infecção virótica mais comum das glândulas salivares.
As inflamações crônicas granulomatosas comprometem as glândulas acessórias.
A sialometaplasia necrosante apresenta quadro granulomatoso substituindo ácinos e ductos.
As sialadenites bacterianas são causadas pelo Steptococcus pyogenes.

35. Marque a alternativa CORRETA.
O carcinoma de células escamosas da mucosa bucal:
a)
b)
c)
d)

tende a ser mais diferenciado quando localizado na língua.
nas fases iniciais apresenta aspecto de eritroplasia ou de leucoeritroplasia.
tem como principais variantes histológicas o basocelular e o fusocelular.
tende a ser mais indiferenciado, quando localizado no lábio inferior.

36. Marque a alternativa CORRETA.
A flora bacteriana nas celulites maxilofaciais é:
a)
b)
c)
d)

aeróbica.
anaeróbica.
mista.
facultativa.

37. Marque a alternativa CORRETA.
A disseminação de infecção odontogênica para o seio cavernoso pode ocorrer através do(s) seguinte(s) vaso(s):
a)
b)
c)
d)

veias emissárias do plexo pterigóideo.
veia maxilar interna.
veia jugular interna.
veia oftálmica lateral.

38. Marque a alternativa CORRETA.
Os antibióticos de primeira escolha para tratar pacientes com actinomicose são:
a)
b)
c)
d)

fluoroquinolonas.
frademicinas.
penicilinas.
azitromicinas.

39. Marque a alternativa CORRETA.
O agregado de trióxido mineral tem sido amplamente utilizado em cirurgias parendodônticas. Dentre suas
características, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

leva menos de 20 minutos para atingir a presa final.
é um material hidrófobo.
pode ser colocado em um campo úmido de sangue.
induz a formação de cemento.
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40. Considerando os tipos de lesão dos nervos da região maxilofacial, assinale a alternativa VERDADEIRA.
a)
b)
c)
d)

A axonotmese ocorre quando se perde a continuidade da bainha epineural.
A axonotmese é a forma menos grave de lesão dos nervos periféricos.
A neuropraxia é a forma mais grave de lesão dos nervos periféricos.
A neurotmese pode ser produzida por ruptura causada por projéteis de armas de fogo.

41. Nas exodontias dos caninos superiores, é CORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

o movimento inicial é palatino.
o dente é removido na direção vestíbulo-incisal.
não se aplica nenhuma força rotacional.
o movimento apical deve ser evitado, a fim de prevenirmos o rompimento do assoalho nasal.

42. Marque a alternativa CORRETA.
Nas exodontias simples, pode-se afirmar que o dente que geralmente oferece maior dificuldade para o cirurgião é o:
a)
b)
c)
d)

primeiro molar mandibular.
primeiro molar maxilar.
segundo molar maxilar.
canino maxilar.

43. Marque a alternativa CORRETA.
Nas extrações múltiplas (sequenciais) envolvendo todo o quadrante superior esquerdo e o inferior ipsilateral, o
último dente que devemos remover é o:
a)
b)
c)
d)

canino inferior.
primeiro molar inferior.
segundo molar superior.
canino superior.

44. Marque a alternativa CORRETA.
No tratamento farmacológico da xerostomia após radioterapia, geralmente utilizamos:
a)
b)
c)
d)

dexametazona em doses moderadas.
metil-prednisona em baixas doses.
hidroclorito de pilocapina.
polifosfato de acetilcolina.

45. Marque a alternativa CORRETA.
Atualmente, encontra-se bem descrita a osteonecrose mandibular considerada efeito colateral do uso de
quimioterapia à base de:
a)
b)
c)
d)

cloro-etileno.
aminas carboxiladas.
tricloro-carboxilato.
bifosfonatos.
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46. Marque a alternativa CORRETA.
Pela ordem de incidência da sialolitíase, as glândulas mais afetadas são, em ORDEM DECRESCENTE:
a)
b)
c)
d)

sublingual, submandibular e parótida.
sublingual, parótida e submandibular.
submandibular, parótida e sublingual.
submandibular, sublingual e parótida.

47. Marque a alternativa CORRETA.
Nas avulsões dentárias completas, em caso de acidente, os meios mais apropriados para a armazenagem dos
dentes são, PELA ORDEM:
a)
b)
c)
d)

solução salina de Hanks ou saliva.
leite ou saliva.
saliva ou solução salina de Hanks.
solução salina de Hanks ou leite.

48. Considerando a apneia obstrutiva do sono, é correto afirmar, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

O problema primário é o colapso das vias aéreas durante o sono.
O paciente apresenta interrupção do fluxo de ar por mais de 10 segundos.
O portador dessa condição tem potencial para hipertensão renal.
A cirurgia ortognática pode contribuir para a melhoria do quadro clínico.

49. A artrocentese está indicada em diferentes alterações da articulação têmporo-mandibular (ATM), EXCETO:
a)
b)
c)
d)

pequenas aderências que limitam a mobilidade do disco articular.
deslocamento anterior do disco articular, sem redução.
travamento severo e persistente da ATM.
anquilose da ATM.

50. Marque a alternativa CORRETA.
Nas sialadenites, a flora microbiana mais frequentemente associada é constituída por:
a)
b)
c)
d)

Staphylococcus aureus.
Streptococcus mutans.
Difteroides fragili.
Corynebacterium diphtheriae.
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