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O que me guia é apenas um senso de descoberta.  
(Clarice L ispector )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, uma prova de Tradução de Texto e 

cinquenta questões de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos. 

4 Na Prova de Tradução de Texto e, você será avaliado exclusivamente por aquilo 

que escrever dentro do espaço destinado ao Texto definitivo.  

5 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de 

pontos. 

6 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

8 Utilize o espaço destinado para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

9 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

10 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

11 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para produzir em caráter definitivo o 

texto, responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.  

12 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

13 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a Folha 

de Respostas. 
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Prova de Tradução de Texto 
 

 
Reproduza, em PORTUGUÊS, o texto exposto, contemplando cada parágrafo de forma coesa 

e coerente.  
 
Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais 

quanto de sentido.  
 
NÃO será permitido o uso de qualquer dicionár io. (Item 8.6 do Edital).  

 
 

The Use of Antibiotics in Odontogenic Infections: What Is the Best Choice? A 

Systematic Review. 

Purpose: Odontogenic infections are a common problem in dentistry, and their treatment 

often requires the use of antibiotics besides the removal of the source of infection, which 

frequently makes it more difficult for clinicians to make a decision regarding the choice of 

antibiotic. This study aimed to answer the following questions through the PICO format: 

When should antibiotics be used in dental infections (DIs)? Which are the most effective 

drugs? How long should antibiotics be administered?  

Materials and Methods: This was a systematic review using the PubMed, Scopus, and 

Cochrane databases without restriction as to the period researched. The variables 

analyzed in each article were the number of odontogenic infections in each study, type of 

study, surgical intervention performed, antibiotics administered, statistical differences 

between groups studied, and patients' evolution after treatment.  

Results: The search included 1,109 articles. After the full reading of 46 articles, 16 were 

included in the final review and 30 were excluded. A sample of 2,197 DI cases was 

obtained, in which 15 different antibiotics were used, with a 98.2% overall cure rate.  

Conclusions: The studies showed that antibiotics were prescribed only in situations of 

regional and/or systemic body manifestations. In the case of DIs, once drainage has been 

performed and/or the cause of infection has been removed, all antibiotics tested are 

equally effective with respect to clinical cure, and the choice of antibiotics is not as 

successful as the local intervention treatment procedure. When the real need for antibiotic 

therapy is detected, antibiotics should be used for the shortest time possible until the 

patient's clinical cure is achieved.  

The Use of Antibiotics in Odontogenic Infections: What Is the Best Choice ? A Systematic Review. 

João RoigMartins , Otacílio Luiz Chagas Júnior,  Bibiana DalsassoVelasques , Ângelo Niemczewski Bobrowski , Marcos 

BrittoCorrea, Marcos AntonioTorriani .2017 Published by Elsevier Inc on behalf of the American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons J Oral Maxillofac Surg :1.e1-1.e10, 2017.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278239117311217?via%3Dihub#!
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Prova Objetiva – Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

 

01. Para uma adequada reconstrução óssea dos rebordos alveolares, vários eventos devem 

ocorrer no local enxertado. A penetração vascular mais demorada, a formação óssea lenta, a 

reabsorção acelerada e a incorporação incompleta do enxerto podem levar ao fracass o na 

reconstrução. Devido à necessidade de agregar procedimentos preparatórios para diminuir a 

antigenicidade dos materiais de enxerto, praticamente se perde a capacidade osteoindutiva, 

pois eles não contêm uma concentração suficiente de BMP bioativa para induzir novo osso 

em humanos.  

Esse texto refere-se ao enxerto  

A) homógeno que é coletado de animais como o porco ou a vaca.  

B) autógeno que é removido do próprio paciente.  

C) heterógeno que é proveniente de seres humanos.  

D) alógenos que é proveniente de seres humanos. 

 

02. A decorticação por meio de pequenas perfurações realizadas no leito receptor de um osso 

alveolar que será reconstruído é uma manobra cirúrgica que tem o objetivo de  

A) facilitar a adaptação do enxerto no leito receptor.  

B) aumentar a quantidade de material inorgânico em contato com o enxerto.  

C) facilitar a incorporação dos enxertos no leito receptor.  

D) permitir a instalação de parafusos em múltiplos locais se necessário.  

 

03. A sequência de Robin (SR) é descrita na literatura como uma tríade de anomalias 

caracterizada por micrognatia, glossoptose e fissura de palato. Apesar da fissura palatina 

estar presente na maioria dos casos, pode estar ausente em alguns. Clinicamente, a tríade se 

expressa por obstrução das vias aéreas e dificuldades alimentares que são mais frequentes e 

mais graves no período neonatal. A heterogeneidade das manifestações clínicas também é 

uma de suas características, podendo a criança expressar desde leve dificuldade respiratória 

e alimentar até graves crises de asfixia, que podem levar ao óbito se não houver rápida 

intervenção. A síndrome que NÃO tem relação com a SR é a  

A) Moebius.    C) Stickler. 

B) Crouzon.    D) Treacher Collins. 
 

04. No atendimento ao politraumatizado, obter uma via área durante a avaliação inicial é 

imprescindível. Quando não for possível uma intubação, em casos de edema de glote  e 

hemorragia profusa na via aérea superior, com risco eminente de morte, a conduta inicial 

adequada é estabelecer 

A) uma via área cirúrgica por meio de traqueostomia. 

B) uma via aérea com cânula de Guedel.  

C) uma via aérea por meio de máscara laríngea.  

D) uma via área cirúrgica por meio de cricotireiodotomia.  
 

05. Na anatomia facial, a carótida externa é uma importante fonte de irrigação superficial e 

profunda para face. Os ramos colaterais da carótida externa são formados pelas artérias  

A) Tireoidea superior, Lingual, Facial, Temporal superficial, Maxilar interna, Auricular 
Posterior e Faríngea Ascendente.  

B) Maxilar interna, Lingual, Facial, Occipital, Auricular Posterior e Faríngea Ascendente.  

C) Tireoidea superior, Lingual, Facial, Occipital, Auricular Posterior e Faríngea Ascendente.  

D) Tireoidea superior, Lingual, Facial, Auricular Posterior e Faríngea Ascendente.  
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06. Uma das complicações do tratamento aberto das fraturas do côndilo mandibular é a 

reabsorção da cabeça da mandíbula. O fator mais comum relacionado a essa complicação é  

A) o reposicionamento da cabeça da mandíbula como um enxerto livre.  

B) a fixação interna rígida das fraturas subcondilares. 

C) a amplitude superior a 60 graus de angulação da fratura condilar.  

D) o envolvimento do disco articular com hematoma localizado.  

 

07. Um sistema de classificação das fraturas naso-órbito-etmoidal (NOE) foi 

desenvolvido por Markowitz et al. 1991.  

A fratura apresentada na figura ao lado é classificada como tipo  

A) I   C) IV 

B) III   D) II 

 

08. O controle da dor é muito importante em cirurgias buco-maxilo-faciais. 

Os analgésicos opiódes constituem uma indicação de primeira escolha  

A) em dores instaladas, com intensidade leve .  

B) na analgesia preemptiva, evitando a instalação da dor.  

C) em dores instaladas de intensidade moderada ou grave.  

D) em pacientes alérgicos a dipirona sódica.  

 

09. A síndrome de Gardner é uma doença rara herdada de forma dominante. O maior problema 

dessa síndrome é a 

A) hiperplasia congênita pigmentar da retina.  

B) presença de osteomas faciais.  

C) elevada incidência de cistos epidermoides.  

D) presença de múltiplos pólipos intestinais.  
 

10. O uso de recursos imaginológicos na Cirurgia Buco-Maxilo-Facial vem sendo cada vez mais 

utilizado para diagnosticar e planejar casos clínicos. Na área médica, foi criado um conjunto 

de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica num 

formato eletrônico com estruturação de um protocolo, visando padronizar a formatação das 

imagens das tomografias e ressonâncias magnéticas.  

Essas informações dizem respeito ao padrão 

A) HTLM.  C) STL. 

B) JPG.   D) DICOM.  
 

11. A American Heart Association já forneceu, reiteradamente, informações sobre protocolos 

terapêuticos recomendados para os procedimentos odontológicos e do trato respiratório em 

indivíduos adultos. A recomendação atual é que a profilaxia para endocardite bacteriana deva 

utilizar o regime com o antibiótico tipo  

A) Amoxicilina 1 g, oralmente, 1 hora antes do procedimento.  

B) Amoxicilina 2 g, oralmente, 1 hora antes do procedimento.  

C) Amoxicilina 3 g, oralmente, 1 hora antes do procedimento e administrar mais 1,5  g, 6 horas 
após a dose inicial. 

D) Amoxicilina 2 g, oralmente, 1 hora antes do procedimento e administrar mais 1  g, 6 horas 
após a dose inicial. 
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12. Paciente portador de uma hepatopatia pode ter o estágio de sua doença mensurada em leve 
(classe A), moderada (classe B) e grave (classe C) por meio da classificação  

A) Psillakis.   C) de Child-Pugh modificada.  

B) de Cheyne Stokes.   D) Vaughan Williams. 
 

13. As infecções odontogênicas constituem uma grande preocupação, uma vez que podem se 
disseminar, colocando em risco a vida dos pacientes, sobretudo indivíduos com deficiências 
imunológicas. Sobre essa temática, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
O espaço bucal pode ser envolvido em infecções originadas de molares superiores e 
inferiores. 

II 
Quando a infecção se localiza acima do músculo milo-hiódeo, pode-se dizer que o 
espaço submentoniano está envolvido.  

III 
Pequenas vesículas e uma descoloração púrpura sem brilho da pele envolvida, 
seguida por anestesia e necrose, são sinais de fasceíte necrosante.  

IV Nas infecções em estágio de abscesso, há uma predominância de bactérias aeróbias.  
 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I e III.  B) I, II e III.  C) I, III e IV.  D) II e IV. 
 

14. Nos casos de fraturas mandibulares com áreas cominutivas ou com perda de fragmentos 
ósseos, o tipo de fixação de escolha é 

A) Técnica de Champy.    C) Fixação tipo Load-Sharing. 

B) Lag Screw.     D) Fixação tipo Load-Bearing. 

 

15. O quadro clínico de etiologia variável, sendo relatadas fraturas do segmento médio do 
esqueleto facial, neoplasias, hematomas retrobulbares  e infecções do seio cavernoso, das 
meninges ou do sistema nervoso central, determina oftalmoplegia, ptose palpebral superior, 
proptose do olho, midríase e anestesia da região frontal e pálpebra superior, devido à lesão, 
concomitante ou não, do III, IV e VI pares cranianos, da primeira divisão do V par craniano e 
da inervação autônoma para o globo ocular e sua musculatura extrínseca.  

Esse texto refere-se a 

A) Síndrome da fissura orbitária superior.  

B) Síndrome da fissura orbitária inferior e do ápice da órbita. 

C) Síndrome da fissura orbitária superior e do ápice da órbita.  

D) Síndrome do ápice da órbita.  

 

16. O acesso cirúrgico para grandes exposições da maxila, no tratamento cirúrgico traumático, 
inflamatório ou neoplásico é bastante utilizado pelos cirurgiões buco-maxilo-faciais. 

Considerando o referido acesso cirúrgico, analise as figuras abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras representam o 

A) acesso de Risdon.     C) acesso de Hinds. 

B) acesso de  Blair.    D) acesso de Weber-Ferguson.  
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17. O diagnóstico das fraturas de maxila requer um minucioso estudo tridimensional da face, para 

viabilizar um adequado tratamento com um menor índice de complicações e/ou sequelas.  

Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
A correção da mordida aberta anterior é possível pela mobilização da maxila no 
sentido anterior e póstero-superior. 

II 
Nas fraturas maxilares, a entubação nasotraqueal é o procedimento mais 
recomendado. 

III 
Se resistência é encontrada durante a mobilização da maxila, o fórceps de Rowe pode 
ser utilizado para ajudar a reduzir a fratura. O Fórceps de Hayton-Williams pode ser 
utilizado como auxílio na desimpacção.  

IV 
Nas fraturas tipo Le Fort II e III, pode ser  necessário usar a fixação nos ossos nasais, 
arcos orbitais ou suturas zigomático-frontais. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas apenas as afirmativas  

A) I e II.    C) I, III e IV. 

B) II, III e IV.   D) II e III. 

 

18. Os pacientes com traumatismo na região orbital podem apresentar laceração dos canalículos 

lacrimais, que devem ser diagnosticados e tratados adequadamente. Esse quadro pode 

provocar  

A) Epífora.    C) Hifema. 

B) Amaurose.    D) Hiposfagma. 

 

19. A síndrome de Nevus Celular Basal pode apresentar diversos achados clínicos, como 
múltiplos carcinomas de células basais, cistos epidermoides da pele, sinais palmares e 
plantares, foice cerebral calcificada, aumento da circunferência da cabeça, anomalias das 
costelas, hipertelorismo ocular moderado e etc. Nessa patologia, também é comum o 
aparecimento de 

A) Mútiplos cistos dentígeros. 

B) Mixoma Odontogênico. 

C) Queratocistos odontogênicos. 

D) Ameloblastomas. 

 

20. As infecções faciais requerem o emprego de antibióticos  de maneira racional para o 
adequado controle da doença. Sobre o uso de medicamentos nesses casos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I 

Mesmo para as infecções mais severas, a penicilina é o antibiótico de escolha, pois 

nas infecções bucais não existem microorganismos capazes de sintetizar a -
lactamase. 

II 
As penicilinas e o metronidazol têm a vantagem de cruzar a barreira hematoencefálica 
quando as meninges estão inflamadas. A clindamicina, por outro lado, não cruza 
satisfatoriamente essa barreira.  

III 
Poucas cefalosporinas são capazes de cruzar a barreira hematoencefálica. Algumas 
cefalosporinas de 3ª geração, contudo, como a ceftadizima, podem fazê -lo. 

IV 
Atualmente, as eritromicinas constituem a primeira escolha no tratamento das 
infecções odontogênicas em pacientes alérgicos a penicilina.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) I e III.  

C) II e III.  

D) III e IV.  
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21. No trauma orbital, a diplopia pós-traumática pode se resolver ou melhorar em dias ou 

semanas. NÃO constitui uma causa para o aparecimento da diplopia  

A) o edema ou o hematoma na região intra-orbitária. 

B) a debilidade funcional do V par craniano por trauma direto.  

C) herniações pequenas de partes moles com manutenção do ligamento  de Lockwood. 

D) pequenas aderências ou defeitos ósseos menos expressivos.  
 

22. Os tumores odontogênicos podem surgir a partir de diversos tecidos embriológicos. Os 

tumores que apresentam origem apenas nos tecidos do ectomesêquima são  

A) Cementoblastoma e Odontogênico Epitelia l Calcificante. 

B) Odontoma e Fibroma Ameloblástico.  

C) Ameloblastoma e Odontogênico Epitelial Calcificante.  

D) Mixoma e Fibroma Odontogênico. 
 

23. Na realização de cirurgia de remoção de terceiro molar inferior, instantes após a anestesia 

local, o paciente  iniciou quadro de urticária, angioedema, edema da hipofaringe, da epiglote 

e da laringe. O provável diagnóstico e a conduta inicial mais indicad a são, respectivamente,  

A) Reação anafilática / adrenalina + corticoide + anti -histaminico. 

B) Intoxicação aguda /  oxigênio nasal + corticoide + anti-histaminico. 

C) Intoxicação aguda / traqueostomia+ adrenalina.  

D) Reação anafilática / corticoide endovenoso + oxigênio nasal. 
 

24. A cavidade orbitária é uma estrutura anatômica extremamente complexa. A topografia dessa 

região é formada pelos ossos:  

A) Lacrimal, etmoidal, palatino, frontal, esfenoidal, zigomático e maxilar  

B) Lacrimal, etmoidal, palatino, frontal, esfenoidal e zigomático.  

C) Lacrimal, etmoidal, palatino, frontal, zigomático e maxilar.  

D) Lacrimal, etmoidal, palatino, frontal, nasal, zigomático e maxilar.  
 

25. O uso dos exames de imagem em cirurgia ortognática é fundamental no diagnóstico e 

planejamento dos casos. Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
As Telerradiografias de perfil são imagens consideradas “padrão ouro” para o 
planejamento em cirurgias ortognáticas, pois não apresentam qualqu er magnificação. 

II 
As Tomografias computadorizadas permitem visualizar a presença de osso vestibular 
na região dos dentes inferiores e, assim, avaliar, com segurança, a possibilidade de 
movimentações dentárias. 

III 
As Tomografias computadorizadas do tipo cone beam não podem ser utilizadas para o 
planejamento virtual em 3D, devido a pouca nitidez dos tecidos moles.  

IV 
As tomografias computadorizadas permitem o estudo em 3D de vias aéreas 
superiores, e fornecem dados volumétricos quanto às alterações sofridas.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e IV.  

C) I e II. 

D) III e IV. 
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26. As fraturas mandibulares provocam grandes transtornos ao sistema estomatognático . A 
compreensão da complexidade dessas fraturas torna-se imprescindível para um adequado 
tratamento.  

Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Nas fraturas mandibulares parasinfisárias bilaterais, o fragmento intermediário anterior 
poderá ser tracionado pelo grupo de músculos: digástrico, gênio -hióide, genioglosso, 
masseter e pterigoideo medial.  

II 
Nas fraturas mandibulares bilaterais parasinfisária, pode ocorrer o tracionamento de 
fragmento ósseo intermediário para trás, levando a uma complicação respiratória.  

III 
A formação de hematoma sublingual, principalmente na região sinfisária, é 
patognomônico de rompimento de periósteo devido à fratura.  

IV 
A presença de maior massa muscular em torno da região dos ramos mandibulares 
proporciona maior proteção e, por sua vez, menor deslocamento dos fragmentos nas 
fraturas da região. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I e III.  B) I e IV.  C) II e IV.  D) II e III.  
 

27. Em cirurgias ortognáticas por meio de osteotomia tipo Le Fort I, o correto posicionamento dos 
côndilos mandibulares nas fossas articulares, no momento da fixação da maxila, previne, no 
pós-operatório imediato,  

A) a maloclusão tipo classe II com mordida aberta anterior . 

B) a maloclusão tipo classe II com deslocamento do disco articular.  

C) a recidiva do movimento maxilar.  

D) os torques condilares no momento da fixação.  

 

28. O trauma orbitário constitui um importante capítulo dentro da especialidade buco -maxilo-

facial da área de Odontologia. As fraturas orbitárias requerem atenção especial no 

diagnóstico e um plano de tratamento bem elaborado. Sobre as fraturas orbitárias, é 

INCORRETO afirmar que 

A) as fraturas das paredes internas da órbita podem ser do tipo linear, blow-out, blow-in ou 
complexas. 

B) a injúria direta do nervo óptico ocorre preferencialmente no canal óptico, com ou sem sua 
fratura; o mecanismo se dá por compressão, contusão ou seccionamento do nervo ao 
longo de seu caminho intra-canalicular. 

C) a remoção do globo ocular devido a um traumatismo requer que sejam eliminados os 
músculos extrínsecos, juntamente com o globo, para viabilizar adequadamente a 
confecção de futuras próteses oculares.  

D) as reações pupilares permitem uma avaliação mais sensível da disf unção do nervo óptico 
e, deferente do teste de acuidade visual, a função pupilar pode ser avaliada no paciente 
inconsciente. 

 

29. O conhecimento da topografia orbitária e seus anexos é essencial para o correto tratamento 
de fraturas que afetam esta região. Sobre a anatomia orbitária, é correto afirmar que  

A) a sensibilidade da musculatura extrínseca do globo ocular é dada somente pelos nervos 
trocleares e oculomotores. 

B) os nervos oculomotor, troclear, abducente e o ramo oftálmico do nervo trigêmeo emerge m 
do crânio através da fissura orbital superior juntamente com a artéria oftálmica e a veia 
oftálmica superior. 

C) o ramo maxilar do nervo trigêmeo emerge do crânio pela fissura orbital inferior juntamente 
com a veia oftálmica inferior.  

D) a artéria oftálmica e o nervo óptico emergem do crânio através do canal óptico, localizado 
na asa menor do osso esfenoide.  



 

UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais   2018   Manhã O que me guia é apenas um senso de descoberta .          11 

30. Durante exodontia dos elementos 36 e 37 em paciente ASA I, o cirurgião dentista anestesiou 

os nervos alveolar inferior, lingual e bucal usando 2 tubetes anestésicos de lidocaína 2% com 

epinefrina 1:100.000.  Diante da ineficiência anestésica e do relato de dor pelo paciente, o 

profissional decide trocar o anestésico por bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000. 

Sabendo que o paciente apresentava 80Kg e considerando as doses máximas recomendadas 

por Malamed no livro Manual de anestesia local, 6º edição (lidocaína 7,0 mg/kg / 500 mg; 

bupivacaína 1,3 mg/kg / 90 mg), o cirurgião dentista ainda poderá utilizar, na anestesia,  

A) 3 tubetes de bupivacaína 0,5%. 

B) 3,55 tubetes de bupivacaína 0,5%. 

C) 2 tubetes de bupivacaína 0,5%. 

D) 3,8 tubetes de bupivacaína 0,5%. 

 

31. Os granulomas centrais de células gigantes (GCCG) constituem uma das lesões que 

acometem os maxilares, causando destruição óssea significativa. Em relação aos GCCG nos 

maxilares, é correto afirmar: 

A) na maioria dos casos, a lesão central de células gigantes ocorre em pacientes com mais 
de 50 anos de idade, sendo a maxila mais afetada que a mandíbula. 

B) um paciente com achado laboratorial positivo para hiperparatireoidismo e diagnóstico 
histológico de lesão central de células gigantes passa a ser considerado como portador do 
tumor marrom do hiperparatireoidismo. 

C) as lesões centrais de células gigantes são classificadas como agressivas e n ão 
agressivas, e a reabsorção radicular de dentes envolvidos sugere pouca agressividade da 
lesão. 

D) a calcitonina tópica intralesional e o corticoide aplicado por via nasal, utilizando um spray, 
são opções de tratamento para as lesões centrais de células gigantes. 

 

32. A modulação do processo inflamatório é um fator importante no controle da dor e do edema 

em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Quanto ao mecanismo de ação e características de algumas 

drogas utilizadas com essa finalidade, é correto afirmar que  

A) os AINES apresentam mecanismo de ação semelhante aos antiinflamatórios esteroidais. 
Ambos atuam na cicloxigenase, inibindo a formação de leucotrienos de maneira efetiva.  

B) os corticosteroides,  se comparados aos AINES, controlam com mais eficiência a for mação 
do edema em cirurgias de terceiros molares impactados. Essa superioridade se deve à 
inibição da ação da enzima Fosfolipase A2.  

C) os AINES apresentam menor risco de alergia pelo fato dessa substância ser liberada 
endogenamente no organismo humano. 

D) o eterocoxibe, anti-inflamatório não esteroidal exclusivo da Cox 2, apresenta vantagens de 
uso em pacientes com risco cardiovascular elevado, devido à inibição seletiva da via da 
cicloxigenase. 

 

33. A avaliação da patência do ducto nasofrontal  é um fator importante na escolha do tipo de 

tratamento das fraturas do seio frontal. Sobre essas fraturas, é correto afirmar:  

A) o ducto nasofrontal está localizado póstero-lateralmente no assoalho do seio frontal.  

B) a fratura da parede posterior do seio frontal não necessita de avaliação da neurocirurgia, 
já que muitos casos não requerem tratamento.  

C) a fratura isolada da parede anterior do seio frontal, com prejuízo a patência do ducto 
nasofrontal, requer somente redução e fixação dos fragmentos.  

D) a inserção de um angiocateter no ducto nasofrontal e aplicação de um meio líquido, como 
o azul de metileno, é útil para testar a patência do ducto e a saída do líquido pela narina.  
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34. Paciente W.S.B, 32 anos, vítima de agressão física, compareceu ao Hospital de referência 

em Traumatologia com queixa de dor em região mandibular. Ao exame clínico, o paciente 

apresentou sangramento pelo sulco gengival distal do elemento 44, contato prematuro dos 

elementos posteriores ao elemento 44 e mordida aberta anterior e posterior do lado esquerdo. 

Ao exame de imagem, apresentou traço único de fratura na região distal ao elemento 44, da 

região dentada até a base da mandíbula. Baseado nessas informações, o diagnósti co 

provável é  

A) é uma fratura simples, sendo desnecessária a antibioticoterapia profilática.  

B) é uma fratura composta, necessitando de antibioticoterapia profilática.  

C) é uma fratura composta, mas sem necessidade de antibioticoterapia profilática.  

D) é uma fratura simples comunicada com o meio bucal, necessitando de antibioticoterapia  
profilática. 

 

35. A exposição de mais de 3 mm de gengiva durante o sorriso é definida como sorriso gengival, 

uma assimetria que pode ser corrigida eliminado o desconforto  estético. Considere as 

seguintes afirmativas quanto às etiologias e aos tipos de tratamento do sorriso gengival.  
 

I 
Pacientes com sorriso gengival ocasionados por excesso vertical de maxila 
apresentam a mandíbula rotacionada para baixo e para trás, além de distância 
interlabial e altura facial aumentadas.  

II 
A exposição dentária em repouso e no sorriso, a exposição gengival, o tamanho do 
incisivo, a mobilidade labial e a linha do sorriso são fatores que devem ser analisados 
em pacientes com sorriso gengival. 

III 
Os pacientes que apresentam exposição dentária adequada em repouso e exagerada 
no sorriso, devido à hipertonicidade labial, podem ser beneficiados pelo uso da toxina 
botulínica. 

IV 
Na análise de teleradiografia em norma lateral, os pacientes com excesso vertical de 
maxila tendem a apresentar ângulo do plano mandibular fechado em relação ao plano 
de Frankfurt. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas apenas as afirmativas  

A) I e II.   C) I, II, III.  

B) I, II e IV.   D) I e IV.  

 

36. A realização de implantes imediatamente após a extração dentária vem sendo utilizada de 

maneira rotineira nos consultórios odontológicos, devido a benefícios desta técnica quando 

comparada à realização dos implantes após cicatrização do alvéolo. A técnica é indicada para 

substituir dentes 

A) com infecções agudas. 

B) com osso de 2 a 4 mm além do ápice dentário.  

C) em alvéolos inferiores a 10 mm. 

D) situados apenas em áreas não estéticas.  

 

37. Uma das complicações da exodontia dos terceiros molares inferiores é a parestesia pós-

operatória.  Na ausência da tomografia computadorizada, o Rx panorâmico dos maxilares 

pode apresentar sinais sugestivos da proximidade das raízes desses molares com o nervo 

alveolar inferior. Um sinal radiográfico que NÃO representa indício dessa proximidade é 

A) escurecimento da raiz. 

B) interrupção do teto do canal mandibular.  

C) estreitamento do ápice das raízes.  

D) corticalização do teto do canal mandibular  
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38. O processo de elaboração de diagnóstico exige habilidade técnica e conhecimento de áreas 

básicas e específicas da ciência. Certamente, a tomada da história clínica da doença é 

fundamental, porém, comumente, exames complementares de diagnóstico também são 

solicitados para a avaliação da extensão das patologias. Destaca-se, entre os exames de 

diagnóstico, o escaneamento por PET (PET scan), que é utilizado para identificação de 

células metabolicamente ativas por meio de 

A) câmera de escaneamento alfa, com uso de pertechnetato de bário 99 m.  

B) câmera de cintilação gama, com uso de pertechnetato de tecnécio 99 m.  

C) câmera de cintilação gama, com uso de pertechnetato de fosfato 99 m.  

D) câmera de escaneamento tesla, com uso de pertechnetato de tecnécio 99 m.  

 

39. O estudo da ciência da balística terminal é fundamental para o cirurgião, por contribuir para o 

entendimento dos diversos tipos de ferimentos produzidos por projéteis. Os ferimentos por 

armas de fogo que envolvem a face podem estar associados a ferimentos de entrada e saída 

no pescoço, o qual se divide em três zonas. A respeitos dessas zonas, é correto afirmar:  

A) a zona II representa a área que vai da da cavidade glenóide até o ângulo da mandíbula.  

B) a zona II se estende da área da clavícula até a base do crânio.  

C) a zona III se estende da área da cartilagem cricoide até o ângulo da mandíbula.  

D) a zona I representa a área que vai da clavícula até a cartilagem cricoide.  

 

40. Wilkes desenvolveu um sistema de classificação da progressão dos deslocamentos anteriores 
do disco, estabelecendo estadios baseados em critérios clínicos e imagiológicos. 
Manifestações clínicas como dor crônica, crepitação articular e restrição significativa da 
amplitude da mandíbula e manifestações imaginológicas, como deslocamento anterior do 
disco sem redução, deformidade e espessamento acentuado do disco e alterações 
degenerativas ósseas se enquadram conforme a classificação de WILKES, no tipo:  

A) V. 

B) IV. 

C) II. 

D) VI.  

 

41. O tratamento do hifema visa prevenir novo sangramento e congestão venosa, promovendo a 

eliminação do sangue existente. Para isso, utilizam-se agentes tópicos 

A) adrenérgicos.   C) trombolíticos. 

B) ciclopégicos.   D) amniotrópicos. 

 

42. Em ferimentos propensos ao tétano e em pacientes que tomaram três doses de vacina 

adsorvida contra o tétano, a recomendação é:  

A) não prescrever  toxoide ou imunoglobulina. 

B) prescrever a imuglobulina e o toxoide tetânico. 

C) prescrever somente toxoide tetânico. 

D) prescrever  toxoide tetânico e diftéricos adsorvidos.  

 

43. As proteínas morfogenéticas ósseas (BMP) pertecem à superfamília dos fatores de 

crescimento transformador beta. Existem ao menos treze BMPs identificadas, sendo que 

aquelas que estão envolvidas no metabolismo ósseo humano são:  

A) BMP-2, BMP-6, BMP-10.   C) BMP-3, BMP-7, BMP-11. 

B) BMP-2, BMP-4, BMP-7.   D) BMP-7, BMP-8, BMP-13. 
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44. Sunderland classificou as lesões de nervos periféricos e, concluiu que, de acordo com o grau 

de dano, pode-se inferir o padrão e a taxa de recuperação da função do ramo nervoso. 

Assim, em relação a esse padrão e a essa taxa de recuperação, na lesão de seg undo grau,   

A) não há padrão, e a taxa é improvável.   C) o padrão é variável, e a taxa é rápida. 

B) o padrão é completo e a taxa é lenta.   D) o padrão é incompleto, e a taxa é lenta.  

 

45. O entendimento da Anestesiologia Geral é fundamental para se realizar cirurgia buco-maxilo-

facial. Isso exige do profissional o conhecimento sobre os métodos e técnicas mais utilizadas, 

eficazes e seguras. Além disso, o profissional precisa conhecer potenciais complicações 

relacionadas a diferentes agentes. Assim, um dos gases mais potentes, disponível, antigo e 

barato, que está associado a mudanças cardiovasculares significativas, como a disrritmia, e 

que tem menos 15% de suas moléculas metabolizadas pelo fígado é o  

A) halotano.    C) isoflurano. 

B) sevoflurano.    D) óxido nitroso. 

 

46.  O desenvolvimento de anquilose temporomandibular  NÃO é causado por 

A) deslocamento anterior do disco sem redução.  

B) hematomas intra-articulares devido a traumas. 

C) mobilização tardia da ATM logo após o trauma.  

D) repetidas infecções de ouvido em crianças. 

 

47. A osteorradionecrose (ORN) é uma das mais graves complicações da radioterapia utilizada 

para o tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço. Trata -se de uma doença na qual o 

osso irradiado torna-se desvitalizado e exposto em razão da perda da integridade da pele e 

da mucosa, dificultando a cicatrização. A osteorradionecrose da face acomete a mandíbula na 

grande maioria dos casos, seguida da maxila, sendo mais comum quando o tratamento requer 

o uso de doses 

A) entre 40-50 Gy.   C) acima de 60 Gy.  

B) entre 50-60 Gy.   D) abaixo de 40 Gy.  

 

48. Iniciar a cirurgia ortognática pela mandíbula NÃO é considerada uma operação vantajosa em 

casos  

A) que requerem giro horário do plano oclusal.  

B) que requerem giro anti-horário do plano oclusal. 

C) de pacientes padrão II, com retroposicionamento  mandibular importante. 

D) de pacientes que sofrerão segmentação da maxila.  

 

49. As malformações faciais constituem um grande problema de discriminação na sociedade, em 
razão das implicações estéticas, funcionais e psicológicas para os indivíduos afetados.  Entre 
as malformações da face, destacam-se as fissuras que afetam lábio e/ou palato, para as 
quais muitas classificações foram propostas ao longo dos anos. Uma das mais didáticas, 
embora não aceita universalmente, é a classificação proposta em 1972 por SPINA, que 
apresentou uma terminologia objetiva e prática para ser utilizada pelos clínicos de uma 
equipe multidisciplinar. 

A fissura transforame incisiva unilateral direita requer, obrigatoriamente,  

A) queiloplastia, enxerto ósseo alveolar e palatoplastia.  

B) queiloplastia e enxerto ósseo alveolar.  

C) queiloplastia  e palatoplastia.  

D) enxerto alveolar, palatoplastia e cirurgia ortognática. 
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50. A Odontectomia parcial intencional, também conhecida como coronectomia , é uma técnica 
por meio da qual a coroa do dente e a porção coronária das raízes são removidas, mas a 
porção apical é mantida. Considerando a possível aplicação dessa técnica, analise as 
radiografias abaixo.  

I 

 

III 

 

II 

 

IV 

 

 

Com base nas imagens radiográficas, os casos indicados para uso da técnica da 

odontectomia parcial intencional, considerando o posicionamento e anatomia dentária, são os 

presentes em 

A) II e III.   C) III e IV. 

B) I e II.   D) I e IV. 

 

 


