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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).  

 
 

Does Intraoperative Navigation Improve the Anatomical Reduction of Intracapsular 

Condylar Fractures? 

Abstract 

PURPOSE:  

Accurate reduction of intracapsular condylar fractures is the key to successful 

reconstruction of the temporomandibular joint and remains a challenge for oral and 

maxillofacial surgeons. The aim of the study was to evaluate quantitatively the effect of 

surgical navigation on the accuracy of reduction of intracapsular fractures.  

MATERIALS AND METHODS:  

In this prospective randomized nonblinded controlled clinical trial, patients diagnosed with 

intracapsular condylar fractures who were scheduled for surgical treatment were included 

and randomized to open treatment with or without surgical navigation. The primary 

predictor variable was surgical navigation. The primary outcome variable was the average 

distance (AD) between preoperative and postoperative computed tomographic 

measurements. The second outcome variable was the rate of anatomic reduction. The χ
2
 

test and independent-samples t test were used for statistical  analyses. 

RESULTS:  

Twenty patients (33 sides) with intracapsular condylar fractures were enrolled and treated 

with open surgery (13 male, 7 female; mean age, 28.65 yr; range, 13 to 54 yr). Of these, 

10 patients (16 sides) and 10 patients (17 sides) were treated, respectively, with and 

without surgical navigation technology. All patients underwent follow-up at 1, 3, 6, and 

12 months. The mean AD was 0.5235 mm in the navigation group and 1.170 mm in the 

control group (P < .001). The rate of anatomic reduction was 93.8% in the navigation 

group and 88.2% in the control group (P = .58). The results indicated that a more precise 

reduction was achieved in the navigation group than in the control group. 

CONCLUSION:  

According to the study results, the rate of anatomic reduction increased and the ADs 

decreased in the navigation group compared with the control group. Therefore, surgical 

navigation could increase the accuracy of reduction during the surgical treatment of 

intracapsular condylar fractures.  

 
Han C, Dilxat D, Zhang X, Li H, Chen J, Liu L.J Oral Maxillofac Surg. 2018 Aug 6. pii: S0278-2391(18)30851-6.  doi: 

10.1016/j.joms.2018.07.030.  
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Prova Objetiva – Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

 

01. A recomendação mais recente da American Heart Association para avaliação de risco 

cardiológico em cirurgia não cardíaca estratifica os pacientes em três grupos de preditores. 

Nessa estratificação, são considerados apenas preditores intermediários de risco  

A) idade avançada e eletrocardiograma anormal. 

B) infarto do miocárdio prévio e Diabetes Mellitus. 

C) hipertensão arterial não controlada e insuficiência cardíaca congestiva compensada.  

D) valvopatia cardíaca grave e ritmo cardíaco não sinusal.  

 

02. Os benzodiazepínicos são os medicamentos sedativos e  ansiolíticos usados com mais 

frequência em cirurgia oral. Entretanto, têm-se dado preferência ao uso de midazolam por 

provocar amnésia anterógrada e  

A) por atuar como coadjuvante do sono na noite posterior à cirurgia.  

B) por apresentar margem de segurança intermediária. 

C) por apresentar um metabolismo mais rápido que outros benzodiazepínicos.  

D) por produzir aumento na pressão arterial e diminuição da frequência cardíaca.  

 

03. Fraturas de cavidade orbitária podem estar associadas a alteração de volume que causa 

mudanças de posição do globo ocular. Das opções a seguir, a que NÃO correlaciona 

corretamente o tipo de fratura com a alteração volumétrica da órbita pós -trauma é: 

A) blow-in e enoftalmia. 

B) blow-out e enoftalmia. 

C) blow-out pura e enoftalmia. 

D) blow-in e exoftalmia. 

 

04. O cirurgião Francês René Le Fort desenvolveu uma classificação para fraturas de maxila a 

partir da observação em crânios de cadáveres submetidos a traumatismos fechados variando 

a intensidade e a direção do impacto. De acordo com os resultados obtidos, Le Fort  

A) observou que as fraturas apresentavam um padrão previsível de acordo com o tipo de 
impacto. 

B) concluiu que a gravidade da fratura não tem relação com a força e direção do impacto.  

C) classificou as fraturas em quatro tipos distintos de acordo com o grau de cominuição.  

D) verificou que as fraturas apresentavam direção paralela às linhas de resistência vertical da 
face. 

 

05. A síncope vasovagal é a emergência médica mais comum durante o atendimento 

odontológico e é decorrente de eventos cardiovasculares desencadeados pelo estresse 

emocional. O tratamento para esse quadro clínico consiste de  

A) posicionamento do paciente de modo a direcionar o fluxo sanguíneo para o cérebro e 
administração de oxigênio. 

B) posicionamento do paciente com a cabeça levantada para desviar o fluxo sanguíneo para 
o coração. 

C) administração de vasoconstrictores para compensar a vasodilatação periférica.  

D) orientação do paciente a respirar em um saco fechado para aumentar o CO 2 e reduzir a 
alcalose respiratória. 
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06. Em cirurgia ortognática, o planejamento virtual é composto por diversas etapas importantes 

para o posicionamento final da oclusão e dos segmentos ósseos. O resultado desse 

planejamento é notadamente mais preciso e perceptível nos casos de pacientes com  

A) padrão II de face. 

B) assimetria facial. 

C) face longa. 

D) padrão III de face. 

 
07. Nas cirurgias dos terceiros molares, a incidência de alveolite  pode variar de 3 a 25%. Essa 

inflação caracteriza-se por apresentar uma sintomatologia dolorosa que geralmente aparece  

de 3 a 4 dias após a exodontia e pela presença de odor desagradável. A ocorrência dessa 

complicação pode aumentar em pacientes  

A) diabéticos e obesos. 

B) fumantes e usuários de contraceptivos orais.  

C) obesos e fumantes. 

D) usuários de contraceptivos orais e obesos. 

 
08. No controle pré-operatório de uma paciente com doença renal , existem muitas alterações que 

devem ser investigadas a fim de que se realize um procedimento cirúrgico seguro. Em relação 

à doença renal em um paciente que será submetido à cirurgia bucal sob anestesia local , é 

INCORRETO o fato de que a 

A) a hipertensão arterial nesses pacientes requer a restrição de fluidos e, em  alguns casos, o 
uso de diuréticos no pré-operatório. 

B) a diminuição da eritropoietina e a depressão da medula óssea são fatores responsáveis 
pela anemia nesses pacientes. 

C) a uremia e o uso de heparina nas hemodiálises podem induzir problemas de 
anticoagulação, favorecendo o aparecimento de tromboses.  

D) a realização do procedimento nesses pacientes deve ocorrer realizado após 24 horas da 
diálise para minimizar a possibilidade de fatiga e de sangramentos.  

 
09. Durante a técnica cirúrgica em um procedimento de correção de uma deformidade 

dentofacial, por meio de uma cirurgia ortognática, a lesão da artéria maxilar interna está mais 

susceptível a ocorrer na 

A) separação da osteotomia sagital do ramo mandibular. 

B) separação da paredes nasais laterais e do septo nasal. 

C) separação e mobilização da mandíbula. 

D) separação da placa pterigoide do esfenoide. 

 
10. Um paciente com lesão hepática causada por doença infecciosa necessita de intervenção 

cirúrgica ambulatorial. A produção de vitamina “K” , nesses pacientes, pode estar 

comprometida. A deficiência pode ser percebida pela alteração  nos resultados no exame 

laboratorial.  Geralmente, nesses casos, observa-se um aumento  

A) do tempo parcial de tromboplastina (TPT). 

B) do tempo de protrombina. 

C) do tempo de sangramento. 

D) da concentração de Hgb corpuscular média. 
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11. Paciente leucoderma, 28 anos de idade, vítima de acidente automobilístico em via expressa, 
foi resgatado e transferido ao hospital de emergência mais próximo. Verificou -se que o 
paciente era portador de um trauma complexo na face, com múltiplas fraturas, edema 
pronunciado e sangramento ativo nas regiões nasal e bucal. Conforme as informações 
coletadas no local do acidente, o carro estava com velocidade aproximada de 130 km/h 
quando da colisão com o poste, e a vítima não estava utilizando o cinto de segurança. Ao dar 
entrada à sala de emergência, a vítima sofreu uma parada respiratória. Nesse caso, para 
instituir uma via aérea, que permita ventilar inicialmente , a melhor conduta é a 

A) entubação orotraqueal.    C) cricotireoidostomia. 

B) entubação nasotraqueal.    D) traqueostomia. 
 

12. A formação de sialólitos pode ocorrer em glândulas salivares e geralmente relaciona-se com 
alguns fatores que, associados à salivação, favorecem a produção dessas formações sólidas. 
Sobre os fenômenos de obstrução salivares,  

A) a maior parte dos sialólitos das glândulas submandibulares são radiotransparentes, por 
isso não são diagnosticados inicialmente, o que justifica a importância do uso da 
tomografia computadorizada para o diagnóstico. 

B) essas formações são mais comuns nas glândulas sublinguais, seguidas das 
submandibulares e parótidas. 

C) a sialografia, apesar de ser um método invasivo, proporciona a melhor imagem do sistema 
de ductos para o exame de glândula salivar, mas é contraindicado em casos de infecção 
aguda e em pessoas alérgicas ao iodo.  

D) essas formações ocorrem com mais propensão na glândula submandibular devido a 
característica tortuosa do sistema ductal e à natureza serosa da secreção entre todas as 
glândulas salivares. 

 
13. A escala de coma de Glasgow é muito utilizada pelos profissiona is de saúde após o trauma e 

auxilia no diagnóstico e no prognóstico em pacientes politraumatizados. O item reatividade 
pupilar foi acrescentada à escala, que passou a ser denominada de Escala de Coma de 
Glasgow com Resposta Pupilar (ECG-P). Com a incorporação do item reatividade pupilar, a 
soma de pontos obtidas na abertura ocular, na resposta verbal e na melhor resposta motora é  

A) subtraída da pontuação, gerando um resultado mais preciso.  

B) somada à pontuação, gerando um resultado mais preciso.  

C) mantida, mas agora esse item passou a ser considerado como relevante no déficit 
neurológico. 

D) multiplicado pelo valor encontrado no item RP. 
 

14. O linfoma difuso de grandes células B acomete principalmente adultos , mas também se 
manifesta em crianças. Esse linfoma pode ocorrer fora dos linfonodos, quando são 
denominados extranodais e podem se manifestar secundariamente na cavidade oral e na 
orofaringe. Esse linfoma é conhecido como  

A) não Hodgkin.  B) Burkitt.  C) Hodgkin.  D) células T. 
 

15. O uso de medicamentos é acompanhado de riscos, complicações e efeitos adversos. Na 
prática clínica, é importante a seleção de drogas que produzam os melhores resultados, com 
o mínimo de efeitos indesejáveis associados. Nesse contexto, o quadro a seguir apresenta 
quatro drogas às quais estão relacionadas contra indicações e efeitos adversos. 
 

n. Droga Contraindicação Efeito adverso 

1 Diclofenaco de sódio Artrite reumatoide Náuseas e vômitos 

2 Cetorolaco trometamol Úlcera gástrica Depressão respiratória 

3 Dipirona monoidratada Aplasia de medula óssea Hipotensão 

4 Metroclopramida Pacientes epiléticos  Reações extrapiramidais 
 

No quadro, as drogas que estão corretamente relacionadas à sua contraindicação e seu 
efeito adverso são as de números 

A) 2 e 4.  B) 3 e 4.  C) 1 e 2.  D) 1 e 3. 
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16. O polo é um esporte que se joga a cavalo, em áreas gramadas, com quatro jogadores por 

equipe, que se enfrentam golpeando uma pequena bola de plástico ou madeira, usando um 

taco longo, com o objetivo de marcar gols contra a equipe adversária.  Um paciente de 45 

anos de idade, praticante assíduo do esporte, sofreu uma queda e evoluiu com ferimento 

corto-contuso extenso na face. Considerando que esse paciente corre o risco de contrair 

tétano, tem histórico de ter completado o esquema de 3 doses de vacina antitetânica, mas 

não se recorda de nenhuma medida protetiva nos últimos 10 anos, a conduta ideal é  

A) não fazer nada. 

B) administrar três doses de toxoide tetânico. 

C) administrar soro antitetânico. 

D) vacinar (1 reforço) com toxoide tetânico e administrar soro antitetânico.  
 

17. Os vasoconstritores são adicionados às soluções anestésicas locais para equilibrar as ações 

vasodilatadoras intrínsecas dos anestésicos locais. No que se refere à sua ação,  

A) a fenilefrina estimula diretamente o receptor β  (95%), possui apenas 5% da potência 
vasopressora da adrenalina e, embora o efeito seja menor, sua duração é maior que a da 
adrenalina. 

B) a levonordefrina parece atuar por meio da estimulação direta do receptor α (75%) , com 
alguma atividade β  (25%), e apresenta 15% da potência vasopressora da adrenalina. 

C) a noradrenalina age quase que exclusivamente sobre os receptores α (90%) , estimula as 
ações β no coração (10%). Apresenta 50% da potência vasopressora da adrenalina.  

D) a felipressina age estimulando diretamente a musculatura lisa vascular, e suas ações 
parecem ser mais acentuadas na microcirculação arteriolar que  na venosa. 

 
18. Um paciente que apresenta uma glicemia em jejum de 120 mg/dL e, no exame de tolerância a 

glicose, 190 mg/dL é considerado um 

A) diabético em estágio moderado.   C) pré-diabético. 

B) não diabético.      D) diabético em estágio leve. 
 

19. Em algumas situações, nas cirurgias Buco-Maxilo-Facial, faz-se necessário o tratamento de 

processos infecciosos. Nesse contexto, considere a seguinte descrição:  
 

A clindamicina pode causar diarreia grave, chamada de colite pseudomembranosa ou colite 

associada a antibiótico. Diversas outras substâncias, como ampicilina e cefalosporinas, 

também causam esse problema. Entretanto, com a clindamicina e outros antibióticos,  esse 

problema é usualmente confinado a pacientes gravemente doentes ou debilitados e é raro em 

outros pacientes. A eliminação da maioria da microbiota anaeróbia intestinal permite o 

supercrescimento de outra bactéria resistente ao antibiótico. Essa bactéria produz toxinas 

que lesionam a parede intestinal resultando em colite.  
 

O agente etiológico comumente envolvido na doença descrita no texto é  

A) Porphyromonas ssp.    C) Helicobacter pylori. 

B) Clostridium difficile.    D) Corynebacterium ssp. 
 

20. Uma biópsia incisional é um procedimento que remove apenas uma porção da lesão. Em 

relação aos princípios cirúrgicos desse tipo de biópsia,  

A) é suficiente, para auxiliar no diagnóstico, apenas um fragmento, qualquer que seja o 
tamanho da lesão, considerando que a biópsia é incisional.  

B) é importante que, nos casos de úlceras, a excisão seja feita  na área central da lesão.  

C) é desejável a remoção de tecidos necróticos e também de líquidos, que geralmente são 
fundamentais para o correto diagnóstico nos casos de cistos odontogênicos. 

D) é desejável a remoção de uma área estreita, mas profunda, da lesão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bola
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21. No tratamento dos tumores dos ossos gnáticos, existem diversas opções de técnicas 

cirúrgicas. Por exemplo, quando a ressecção do tumor ocorre juntamente com o osso, tecidos 

moles adjacentes e cadeias linfáticas contíguas, estamos diante de uma 

A) enucleação.     C) ressecção marginal. 

B) ressecção composta.     D) ressecção total. 
 

22. No tratamento das lesões patológicas do complexo buco-maxilo-facial, a ressecção marginal 

e parcial podem ser opções de tratamento para  

A) ameloblastoma e tumor odontogênico epitelial calcificante.  

B) cisto dentígero e odontossarcoma ameloblástico.  

C) odontoma e fibrodontoma ameloblástico.  

D) condrossarcoma e querubismo. 
 

23. Existem critérios e indicações para extrações dos terceiros molares permanentes. Por ser 

mais frequente, uma indicação de extração desses dentes é  

A) a reabsorção radicular dos segundos molares. 

B) o desenvolvimento de dor neurogênica. 

C) a pericoronarite recorrente. 

D) o risco para cistos e tumores odontogênicos.  
 

24. Uma ferramenta de grande importância para as cirurgias buco-maxilo-facial é o Teste de 

Furnas. Esse teste é indicado para verificar a 

A) instabilidade do canto medial nas fraturas do complexo nasorbitoetmoidal.  

B) patência do ducto nasofrontal.  

C) ocorrência de extravasamento de fluido cerebroespinhal nas fraturas do complexo 
nasorbitoetmoidal. 

D) existência de restrições dos movimentos oculares.  
 

25. Existem algumas evidências científicas, mesmo que não sejam significativas , de que a 

oxigênioterapia hiperbárica possa auxiliar o cirurgião buco-maxilo-facial no manejo de 

algumas situações clínicas. Especificamente nas complicações das infecções maxilofaciais 

essa terapia tem sido indicada principalmente para auxiliar no tratamento da  

A) angina de Ludwig.    C) trombose do seio cavernoso. 

B) fasciíte necrosante.    D) sinusite pan-facial. 
 

26. Por meio da biopsia de glândulas salivares menores do lábio inferior , é possível encontrar 

alterações histopatológicas características que auxiliam no diagnóstico da  síndrome de 

A) Apert.  B) Sjogren.  C) Pfeiffer.  D) Marfan. 
 

27. Um paciente portador de insuficiência renal crônica que realiza diálise regular é classificado, 

minimamente, segundo a Associação Americana de Anestesiologia (ASA) , como  

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

28. A infecção odontogênica em fase de progressão pode romper as barreiras anatômicas 
atingindo espaços fasciais na região de cabeça e pescoço. Por não apresentar aumento 
volumétrico na face, o diagnóstico dessa infecção torna-se mais difícil, e, às vezes, esse 
quadro se agrava, requerendo tratamentos mais complexos. Os espaços fasciais que 
geralmente levam a esse quadro clínico são: 

A) submentoniano e pterigomandibular.  

B) submassetérico e sublingual.  

C) pterigomandibular e sublingual.  

D) bucal e submandibular. 
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29. Após 6 dias da remoção do dente 46 sob anestesia local, um paciente de 42 anos, saudável , 

sem alterações sistêmicas, iniciou quadro de aumento de volume doloroso em região 

mandibular esquerda, hiperemia, calor local,   trismo importante e febre de 39°C. Sabendo que 

os exames hematológicos apontaram infecção aguda, espera-se encontrar no leucograma: 

A) leucocitose / neutrofilia  – desvio a esquerda. 

B) leucopenia / neutrofilia – desvio a esquerda. 

C) leucopenia / neutropenia – desvio a esquerda. 

D) leucocitose / neutrofilia – desvio a direita. 

 

30. É necessário que o cirurgião buco-maxilo-facial conheça os cuidados a serem tomados com 

pacientes hipertensos no consultório odontológico. Nesse contexto, considere as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
Deve-se evitar a aplicação de anestésicos locais com vasoconstritores  nesses 

pacientes. 

II Pacientes hipertensos possuem maior susceptibilidade a sangramentos.  

III Esses pacientes deverão estar compensados para serem atendidos.  

IV Pacientes hipertensos não são considerados bons candidatos à sedação consciente.  
 

Das afirmativas, estão corretas  

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

31. Algumas fraturas e até as osteotomias, quando ocorrem próximas ao aparato lacrimal, 

sobretudo na área de drenagem da lágrima, podem provocar complicações como o 

aparecimento de epífora. Na técnica de recanalização, o procedimento cirúrgico e o tubo 

utilizado são, respectivamente, 

A) dacriocistorrinostomia e Crawford. 

B) dacriocistorrinostomia e Foley. 

C) criocistorrinostomia e Crawford. 

D) cistorrisnostomia e Foley. 
 

32. A manutenção das vias aéreas é essencial quando as fraturas panfaciais são manipuladas. 

Existem várias opções ditadas pelo padrão das fraturas e pela extensão de outros ferimentos. 

No caso da presença de extensos ferimentos na face e de uma entubação prolongada que se 

antecipa, a conduta ideal é indicar uma 

A) cricotireoidostomia. 

B) derivação submentoniana. 

C) entubação com broncofibroscópio.  

D) traqueostomia. 
 
 

33. A técnica lag screw (LS) vem sendo utilizada, com sucesso, na fixação de fraturas 

mandibulares desde 1970, quando foi descrita. Nessa técnica, quando se utiliza parafusos 

convencionais, observa-se que 

A) ambas as corticais são perfuradas com o mesmo diâmetro interno das rosc as do parafuso. 

B) o parafuso deve ser inserido na direção perpendicular à linha de fratura. 

C) a fixação obtida é do tipo load bearing. 

D) os parafusos funcionam bem nas fraturas cominutivas da mandíbula. 
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34. A anquilose da articulação temporomandibular  (AATM), que promove uma restrição dos 

movimentos mandibulares, é uma desordem que está relacionada a uma adesão fibrosa ou 

fusão óssea entre os componentes anatômicos da articulação, como o côndilo, o disco 

articular, a fossa glenoide e a eminência articu lar. A finalidade do tratamento é estabelecer os 

movimentos articulares, restaurar a aparência, prevenir a recidiva e alcançar a oclusão 

desejada. Várias técnicas são descritas na literatura, entretanto a substituição da articulação 

por próteses totais é recomendada, principalmente, para   

A) adultos que tenham anquilose por sequela de trauma.  

B) crianças na fase de crescimento.  

C) crianças com discreto retrognatismo. 

D) adultos quando já houve falha em técnicas anteriores.  
 

35. Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões com comportamento 

clínico e tipos histológicos diversos. O mixoma e o fibroma odontogênicos são tumores que 

podem acometer os maxilares. Essas lesões advêm do 

A) epitélio e do mesêquima odontogênico e são consideradas malignas. 

B) epitélio odontogênico e são consideradas benignas. 

C) mesêquima odontogênico e são consideradas benignas. 

D) epitélio e do mesênquima odontogênico e são consideradas benignas. 
 

36. A “área chave” da órbita descrita por B. Hammer  (1995), a qual é responsável por dar 

projeção ântero-posterior ao globo ocular, corresponde à  

A) região do assoalho orbitário.  

B) junção das paredes anterior medial e lateral.  

C) junção das paredes posterior medial e lateral.  

D) parede lateral da órbita. 
 

37. Frequentemente, a fratura resultante da aplicação de uma força horizontal , que separa a 

maxila das lâminas pterigoides e das estruturas nasal e zigomática, é chamada de  

A) Lannelangue.  C) Le Fort III. 

B) Le Fort II.  D) Le Fort I. 
 

38. A técnica da osteotomia sagital do ramo mandibular (OSRM) é amplamente utilizada para 

corrigir deformidades dento-faciais. Sobre essa técnica, analise as afirmativas a seguir. 
 

I 

Sua versatilidade é devida ao fato de seu desenho oferecer uma ampla área de 

contato entre os segmentos ósseos, o que proporciona melhor cicatrização óssea e 

maior estabilidade, além de permitir a aplicação de fixação rígida de forma precisa e 

adequada. 

II 

A principal desvantagem dessa técnica é a incidência de distúrbios 

neurossensoriais. Esses distúrbios variam de uma diminuição temporária da 

sensibilidade em porções do lábio inferior, do mento e da gengiva até a anestesia 

permanente e completa ao longo da distribuição do nervo alveolar inferior.  

III 
O corte horizontal da osteotomia no ramo, na sua porção medial, deve ser realizado 

na mesma altura da língula mandibular ou pouco abaixo dela.  

IV 
Essa técnica permite que se realize o acesso totalmente intrabucal, desde que seja 

com movimentos de recuo mandibular.  

 

Sobre a técnica OSRM, estão corretas as afirmativas   

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

B) I e III.   D) III e IV. 
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39. Uma pequena bolha de 1 a 2 mm, dentro do tubete anestésico, é constituída de nitrogênio 

gasoso, e seu objetivo principal é 

A) impedir que ocorra o crescimento de fungos dentro do tubete.  

B) impedir que o oxigênio fique preso dentro do tubete, destruindo o vasopressor.  

C) possibilitar o refluxo de sangue para dentro do tubete.  

D) garantir a esterilidade do tubete.  
 

40. Em cirurgias com anestesia geral, há algumas possibilidades de complicação de origem 

anestésica. Nesse contexto, sabe-se que a substância DANTROLENE SÓDICO é a 

medicação indicada para tratamento emergencial da patologia denominada  

A) atalectasia pulmonar. 

B) miastenia gravis. 

C) infarto agudo do miocárdio. 

D) hipertermia maligna. 
 

41. A utilização de agonistas adrenérgicos beta 2 de curta duração é a primeira escolha para o 

tratamento urgencial e/ou emergencial 

A) da doença pulmonar obstrutiva crônica.  

B) do infarto agudo do miocárdio. 

C) do broncoespasmo agudo. 

D) da atalectasia pulmonar. 
 

42. Na análise de exames pré-operatórios laboratoriais, é possível observar alterações do 

leucograma, como a eosinofilia, em diversas situações clínicas. Entretanto, entre essas 

situações clínicas, NÃO se observa a eosinofilia na 

A) urticária.   C) rinite. 

B) asma.    D) tuberculose. 
 

43. O aumento da faixa de mucosa ceratinizada é utilizado ao redor de implantes e intermediários 

protéticos sobre-implantes com o objetivo de 

A) melhor resistir aos traumas funcionais.  

B) diminuir a compensação da prótese.  

C) acelerar a osseointegração. 

D) possibilitar a carga imediata.  
 

44. Em qualquer caso de criança com forma anormal da cabeça, deve-se suspeitar da presença 

de craniostose ou cranioestenose. O diagnóstico definitivo está baseado nas avaliações 

clínicas e imaginológicas, nas quais se deve observar 

A) plagiocefalia. 

B) torcicolo congênito. 

C) desordens neuropsiquiátricas. 

D) fusão das principais suturas cranianas.  
 

45. A insuficiência renal crônica gera alterações bioquímicas do cálcio, fósforo e paratormônio e 

pode acometer pacientes que apresentam a patologia óssea nos maxilares conhecida como 

A) Tumor Wilms.    C) Tumor de Pindborg. 

B) Tumor de Gorlin.   D) Tumor Marrom. 

 



UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais   2019   Manhã   Eles passarão, eu passarinho.              13 

46. Diante de uma lesão patológica benigna, no terço médio da face, não confinada apenas ao 

osso, mas envolvendo a região próxima ao assoalho de órbita, cavidade nasal e placa 

pterigoide unilateral, o acesso cirúrgico ideal para ressecar adequadamente essa lesão, 

possibilitando uma melhor reconstrução, é o 

A) acesso de Gillies de espessura total.  

B) acesso de Weber-Ferguson com dissecção subperiosteal.  

C) acesso de Weber-Ferguson com dissecção supraperiosteal.  

D) acesso para desenluvamento total do terço médio facial.  

 
47. A alteração facial e os problemas funcionais provocados pela anormalidade anatômica nos 

pacientes fissurados são uma preocupação para os familiares. Considerando que o 

procedimento cirúrgico deve ser escolhido conforme o tipo de fissura,  a queiloplastia NÃO 

será necessária quando a fissura for 

A) pré-forame completa bilateral.   C) transforame completa. 

B) pré-forame unilateral completa.   D) pós-forame completa. 
 

48. A etiologia e a fisiopatologia do desarranjo interno da ATM ainda não são totalmente 

compreendidas. Nesse contexto, considere o seguinte texto.  
 

A função articular da ATM permanece normal até que sua capacidade de adaptação seja 

comprometida. Quando isso acontece, a sobrecarga articular gera um ciclo de hipóxia-

reperfusão que induz à liberação de radicais livres.  
 

Esse texto tenta explicar as possíveis alterações que ocorrem no sistema de lubrificação 

articular e que, provavelmente, são um dos principais fatores para o mau posicionamento do 

disco articular. A principal substância que é degradada por esses radicais livres, diminuindo a 

viscosidade do fluido sinovial, é o 

A) glicusomida. 

B) ácido acético. 

C) colágeno. 

D) ácido hialurônico. 
 

49. Os implantes zigomáticos são utilizados em pacientes mais velhos, para evitar enxertos 

ósseos, permitindo carga imediata. É uma técnica que apresenta morbidade menor que as 

técnicas reconstrutivas tradicionais , porém, apesar da sua elevada taxa de sucesso, há uma 

grande preocupação com associação desse implante ao surgimento de infecção. Daí, existe a 

necessidade de sugerir , quando possível, que esses implantes sejam instalados pela técnica  

A) Branemark. 

B) extrasinus. 

C) Stella & Waner. 

D) Crawford. 
 

50. Os enxertos livres utilizados na reconstrução buco-maxilo-facial requerem condições ideais 

para sua sobrevivência. Para uma adequada revascularização de um enxerto livre,  vários 

fatores são considerados complicadores, EXCETO a 

A) reconstrução primária. 

B) radiação local. 

C) extensão do defeito ósseo. 

D) instabilidade do enxerto. 

 


