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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 dicionário. (Item 8.6 do Edital).  

 
Predictability of pharyngeal airway space dimension changes after  orthognathic 

surgery in class II patients: A mathematical approach. 

Valentin Wiedemeyer, Moritz Berger, Markus Martini, Franz-Josef Kramer,Nils Heim. 
 

Introduction: Angle Class II malocclusion due to mandibular retrognathia is a common 

dentofacial deformity. It is well known that mandibular advancement increases pharyngeal 

airway dimensions. The aim of this study was to evolve a mathematical method for 

predicting posterior pharyngeal airway space (PAS) changes based on 2D lateral 

cephalographic radiographs (LCRs) and expected extent of mandibular advancement prior 

to BSSO. 

Materials and methods: Linear regression analyses were performed in order to 

investigate the relation between the posterior airway space and mandibular advancement. 

LCRs where carried out to assess skeletal landmarks and pharyngeal airway space pre- 

(T0) and postoperatively (T1). To detect changes postoperatively, the posterior airway 

space was divided into three units: nasopharyngeal airway space (superior airway spaced -

SPAS), oropharyngeal airway space (mid airway spaced-MAS) and hypo-pharyngeal 

airway space (inferior airway spaced-IAS). The differences between the distances of 

distinct measurement points (DIFF) were measured pre- and postoperatively. DOA referred 

to the distance of mandibular advancement and DP to the distance between the 

measurement points preoperatively. The parameters a, b1 and b2 were the regression 

coefficients that were determined separately for each unit (SPAS, MAS, and IAS).  

Results: 49 patients (16 male and 33 female) with a mean age of 27.2 years (SD: 10.09), 

ranging from 18 to 51years, who underwent mandibular advancement surgery (BSSO) 

were enrolled in this study. The mean distance of mandibular advancement was 5.05mm 

(SD:1.63). Regarding SPAS and IAS, mandibular advancement did not affect dimensions 

significantly: SPAS DIFF, 0.33 mm ± 1.13 mm (b1, p=0.0881; b2, p=0.087); IAS DIFF, 0.66 

mm ± 2.45 mm (b1, p=0.342; b2, p=0.765). DOA and DP did not influence DIFF 

significantly in both sections. Regarding MAS, the mean effect of mandibular advancement 

was an expansion of 2.47 mm±2.24. The linear regression model showed a statistically 

significant (b1, p=0.0064; b2, p=0.0240) influence of DOA and DP on DIFF in posterior 

airway dimensions pre- and postoperatively. 

Discussion: Based on preoperative LCR imaging data, a linear regression model was 

developed as a mathematical approach to allow prediction of PAS development in patients 

with Angle Class II malocclusions of different degrees. Increasing mandibular 

advancement was shown to be linked to increasing PAS, while a greater distance between 

the measuring points preoperatively led to smaller predicted PAS increases 

postoperatively. 

Conclusion: Predicting pharyngeal airway space (PAS) development after mandibular 

advancement by analysing lateral cephalometric radiographs (LCR) may be useful in the 

screening and treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients. Our 

mathematical approach is a simple and sustainable prediction tool based on LTR data for 

patients with Class II malocclusions.  
 

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcms.2019.07.024 (in press )Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 

Acesso em: 20 ago. 2020. 



2                UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais  2020   Manhã O pensamento é o ensaio da ação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais   2020   Manhã O pensamento é o ensaio da ação.             3 

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4                UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais  2020   Manhã O pensamento é o ensaio da ação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DO ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO 

 

 



UFRN Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo Faciais   2020   Manhã O pensamento é o ensaio da ação.             5 

 

Prova Objetiva – Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

 

01. A partir da análise de uma cicatriz na face, é possível classificá-la em uma terminologia. 

Portanto, uma cicatriz áspera, elevada, indolor, localizada  pode estender-se além da borda do 

tecido normal. Ela pode se desenvolver até 1 ano após a lesão inicial e não regredir por si 

própria é comumente chamada de  

A) queloide menor.    C) cicatriz hipertrófica linear. 

B) queloide maior.    D) cicatriz hipertrófica generalizada. 
 

02. As linhas de expressão da face são importantes para garantir o posicionamento correto da 

incisão na pele, visando otimizar a aparência da cicatriz final. Entretanto , as feridas podem 

cicatrizar de maneira insatisfatória, resultando na necessidade de correção. Em relação à 

correção de cicatrizes na face, 

A) a estabilização da cicatriz ocorre nas primeiras 8 semanas, não devendo realizar 
correções antes desse período. 

B) cirurgias corretivas das cicatrizes devem ser sempre realizadas antes de completar 4 
meses da lesão. 

C) o procedimento não deve exceder 4 semanas, quando há comprometimento funcional 
grave. 

D) cicatrizes posicionadas longitudinalmente às linhas de expressão da face apresentam 
maior tendência a correções do que às perpendiculares.  

 

03. O risco de complicações atribuído à aspiração durante uma anestesia geral está diretamente 

relacionado com a acidez gástrica (pH<2,5), volume gástrico e presença de material 

particulado. Em pacientes operados de urgência e/ou emergência, nas unidades de pronto 

atendimento, o jejum pré-operatório nem sempre é possível, aumentando o risco. O conteúdo 

gástrico se aspirado pode causar pneumonia química que pode ser fatal. Condutas e agentes 

farmacológicos podem diminuir essa ocorrência. Nesse contexto, os medicamentos utilizados 

previamente à anestesia geral que inibem a secreção do suco gástrico e que aceleram o 

esvaziamento do estômago são, respectivamente,  

A) metoclopramida e o citrato de sódio.                C) anti-histaminicos H2 e a metoclopramida. 

B) antihistaminicos H1 e a metoclopramida.       D) metoclopramida e o anti-histamínico H2. 
 

04. Cistos e tumores odontogênicos são lesões originadas das células responsáveis pela 

formação dentária e dos tecidos de suporte do dente, como do tecido ósseo alveolar e do 

ligamento periodontal. O conhecimento da odontogênese ajuda na compreensão da origem 

dessas lesões. O cisto dentígero é um exemplo de cisto de origem odontogênica formado por 

células  

A) do epitélio reduzido do órgão do esmalte.   C) da bainha de Hertwig. 

B) do folículo dentário.      D) da papila dentária. 

 

05. Um paciente do sexo masculino de 44 anos compareceu à clínica de estomatologia com um 

aumento de volume em região anterior central da mandíbula. Ao exame clínico , observou-se 

presença de lesão intra-óssea em região de sínfise mandibular com abaulamento das regiões 

corticais, vestibular e lingual. O paciente relatou que o crescimento ocorreu de forma lenta e 

disse não sentir dor associada. O exame de Tomografia Computadorizada mostrou uma lesão 

unilocular, sem fenestração de corticais ósseas e sem associação a dentes inclusos. A 

biópsia incisional definiu um diagnóstico histopatológico de Lesão Central de Células 

Gigantes. O exame laboratorial complementar para fechar o correto diagnóstico e propiciar o 

melhor tratamento para o paciente é o  

A) INR.   B) T3.    C) TGP.  D) PTH. 
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06. A classificação da qualidade óssea do sítio implantar é importante para determinar o 

prognóstico da reabilitação e do processo de osseointegração.  O sistema de classificação 

óssea que contempla o tipo ósseo mais denso e cortical (tipo I) ao osso esponjoso envolvido 

por uma fina camada óssea cortical de revestimento (tipo IV) é o de  

A) Winter. 

B) Cawood e Howel. 

C) Hounsfield. 

D) Lekholm e Zarb.  

 

07. A colocação de implantes em carga imediata é uma opção reabilitadora viável e com bom 

prognóstico se realizada seguindo-se critérios preestabelecidos. Em relação aos fatores 

relacionados com o sucesso do tratamento com carga imediata,  

A) a superfície implantar usinada induz uma resposta óssea de trabeculação, o que facilita a 
osseointegração e a colocação do implante em carga imediata, sendo a superfície mais 
utilizada. 

B) o protocolo de reabilitação com carga imediata nos implantes unitários p ermite que os 
tecidos moles sejam trabalhados com maior sucesso. Dessa forma, é possível obter um 
melhor perfil de emergência e resultados estéticos.  

C) a reabilitação com carga imediata, quando da inserção de implantes em alvéolos frescos 
(pós-exodontia), preserva o osso alveolar eliminando a possibilidade de defeitos ósseos 
vestibulares e recessão gengival.  

D) o uso de protocolo reabilitador implantar em uma fase cirúrgica faz com que todas as 
cargas e compressões exercidas no implante causem micro movimentações que resultam 
na integração fibrosa do implante com o osso.  

 

08. Ao entrar num centro de especialidades odontológicas para atender pacientes que serão 

submetidos a extrações dentárias, o cirurgião-dentista é informado que não há tubetes 

anestésicos disponíveis. Entretanto, a auxiliar de consultório dentário lhe apresenta um 

frasco de 50 mL contendo Articaina a 4%. Como há muitos pacientes agendados e esperando 

atendimento, o dentista precisa estimar quantos pacientes poderão ser atendido s. 

Considerando que cada paciente pesa em média 65Kg e receberá metade da dose máxima  

recomendada pelo fabricante e/ou pela Food Drug Administration (FDA), o número de 

pacientes atendidos será 

A) 7 

B) 3  

C) 5  

D) 8  
 

09. A odontologia digital tem se tornado rotina na prática clínica e também na cirurgia Buco-

maxilo-Facial. O fluxo de trabalho para o planejamento virtual em cirurgias da face 

compreende um conjunto de etapas sequenciais. Essas etapas e suas corretas sequências 

são, respectivamente,  

A) aquisição da tomografia, segmentação da imagem, construção do crânio virtual, 
planejamento, desenho CAD, impressão 3D.  

B) segmentação do arquivo DICOM, desenho CAD, impressão 3D, construção do crânio 
virtual, planejamento. 

C) desenho CAD, segmentação da imagem, aquisição da tomografia, planejamento, 
construção do crânio virtual, impressão 3D.  

D) aquisição da tomografia, segmentação da imagem, construção do crânio virtual, desenho 
CAD, planejamento. 
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10. As fraturas de arco zigomático podem ser abordadas por dife rentes acessos cirúrgicos. O 

acesso, via incisão no vestíbulo maxilar intra-oral com interposição de instrumento, para 

elevar o arco zigomático é denominado de  

A) Gillies.    C) Keen. 

B) Al Kayat.   D) Ginestet. 

 

11. A análise de frequência de ressonância é um teste diagnóstico utilizado para avaliar a 

A) área de distração osteogênica do tecido ósseo. 

B) densidade do disco articular da ATM. 

C) mobilidade dentária em dentes com trauma dento-alveolar. 

D) densidade óssea na interface do implante com o osso.  
 

12. Os ossos cranianos estão conectados por um tipo de articulação cont ínua sem fissura 

articulatória. Esse tipo de articulação é caracterizado como 

A) Gonfose.   C) Sinartrose. 

B) Diartrose.   D) Anfiartrose. 

 

13. A redução do ritmo respiratório de um individuo pode indicar um quadro clínico de depressão 

respiratória em consequência da hipoventilação. Nesses quadros, o exame diagnóstico que 

mede o dióxido de carbono é  

A) Oximetria de pulso.    C) Pletismografia. 

B) Capnografia.     D) Espirometria. 

 

14. O movimento paradoxal da parede torácica é um quadro associado a politraumatismos e está 

associado a uma condição clínica denominada de  

A) pneumotórax.   C) hemotórax. 

B) tórax instável.    D) pneumoperitônio. 
 

15. Os cirurgiões bucomaxilofaciais comumente realizam procedimentos dentoalveolares em 

adultos, mas em crianças, os desafios são diferentes. Problemas na irrupção de dentes 

permanentes pode exigir a necessidade de uma técnica de tracionamento ortocirúrgico, 

permitindo que o dente incluso venha para a sua posição correta. A técnica cirúrgica para 

tracionamento de 2 dentes caninos superiores (13 e 23) posicionados pelo vestíbulo difere em 

relação às inclusões com localização palatina pela necessidade de  

A) realizar a colagem do dispositivo ortodôntico e não a perfuração da cora dentária, pois 
pode haver lesão à polpa coronária durante a perfuração.  

B) realizar a perfuração na coroa do dente e não a colagem do dispositivo ortodôntico, pois a 
colagem pode soltar, devido à contaminação com o sangue. 

C) confeccionar um retalho que contenha mucosa livre, expondo a coroa do dente com 
eletrocautério. 

D) confeccionar um retalho que contenha gengiva queratinizada, devendo este ser 
reposicionado apicalmente ao dente incluso.  

 

16. O ATLS (Suporte Avançado de Vida no Trauma) preconiza a avaliação sistematizada e 

hierarquizada do paciente vítima de trauma. O trauma abdominal corresponde a cerca de 25% 

dos óbitos em pacientes vítimas de politrauma. Nesse contexto, levando -se em consideração 

as fases do ATLS, o exame abdominal do paciente deverá ser realizado durante a avaliação  

A) da capacidade respiratória.   C) das vias aéreas. 

B) hemodinâmica.    D) neurológica.  
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17. Levando em consideração os conhecimentos de anatomia, essenciais para uma correta 

técnica anestésica, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 

O nervo trigêmeo é de extrema importância na anestesia local em odontologia. Seus 
ramos são responsáveis pela inervação sensitiva de diferentes áreas da cavidade oral. 
Apesar disso, esse nervo também apresenta uma raiz motora, responsável por inervar 
os músculos da mastigação e mímica facial. 

II 

Ao se realizar um procedimento cirúrgico em que haverá manipulação de tecidos 
gengivais por vestibular dos molares inferiores assim como do lábio inferior, o 
cirurgião-dentista deverá anestesiar tanto o nervo alveolar inferior como o nervo 
bucal. Isso porque o nervo mentual é responsável pela inervação da pele e mucosa do 
lábio inferior enquanto o nervo bucal é responsável pela inervação da gengiva 
vestibular na região dos terceiros molares inferiores.  

III 

O nervo lingual, um dos ramos da divisão posterior  do nervo mandibular, apesenta um 
trajeto superficial sob a mucosa que recobre a cortical óssea lingual aos molares 
inferiores. Pode ser lesado em cirurgias orais pela sua localização e fornece inervação 
sensitiva e gustativa (via n. corda do tímpano) aos dois terços anteriores da língua. 

IV 

O nervo milo-hióideo, um dos ramos do nervo alveolar inferior, é responsável pela 
inervação motora do músculo milo-hióideo e do ventre anterior do músculo digástrico. 
Além disso, é responsável pela inervação sensitiva do assoalho da mucosa da boca e 
da gengiva na face lingual da mandíbula.  

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 

18. O conhecimento das técnicas anestésicas é imprescindível para se alcançar níveis 

adequados de anestesia e para se realizar o procedimento cirúrgico de maneira indolor e , 

consequentemente, com menos possibilidade de instabilidade emocionais com influências 

sistêmicas transoperatórias. A ausência da anestesia da polpa dentária ocorre no bloqueio 

nervoso do  

A) alveolar inferior. 

B) infra-orbitário 

C) mentoniano. 

D) alveolar superior posterior.  

 

19. Analise as informações apresentadas no quadro abaixo.  

 

Doença muscular hereditária, latente, potencialmente grave, de herança autossômica 

dominante, caracterizada por resposta hipermetabólica após exposição a anestésico 

inalatório, tais como halotano, enflurano, isoflurano ou exposição a um determinado 

relaxante muscular de nome succinilcolina.  
 

As informações apresentadas estão associadas à  

A) Distrofia miotônica de Steinert. 

B) Distrofia de Emery-Dreifuss. 

C) Hipertrofia muscular oculofaríngea.  

D) Hipertermia Maligna. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Heredit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoss%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Halotano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enflurano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isoflurano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Succinilcolina
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20. As lesões à órbita e ao globo ocular são fatores complicadores das fraturas do complexo 

zigomático orbital, sendo necessário o reconhecimento dos sinais e sintomas dessas lesões 

pelo cirurgião bucomaxilofacial para providenciar o tratamento apropriado. O sangramento 

dentro da câmara anterior do olho, entre a córnea não maculada e a íris colorida, podendo 

resultar em baixa acuidade visual , é denominado de 

A) Hifema traumático.  

B) Síndrome da fissura orbital superior. 

C) Hemorragia retrobulbar. 

D) Neuropatia óptica traumática. 

 

21. A insuficiência velofaríngea é definida como o fechamento inadequado da abertura para a via 

aérea nasofaríngea durante a produção da fala. O principal componente anatômico 

relacionado a essa sequela, em pacientes portadores de fissura lábio palatina, é o músculo  

A) elevador do véu palatino.   C) palatoglosso. 

B) palatofaríngeo.    D) constrictor superior da faringe. 
 

22. Uma das preocupações fundamentais em cirurgias da face é o suprimento vascular dos 

segmentos ósseos. Embora diversas técnicas de osteotomias tivessem sido utilizadas 

previamente, não tinha havido nenhuma avaliação experimental dos princípios fisiológicos 

para muitos procedimentos. Assim, os trabalhos clássicos do professor Bell WH na região da 

mandíbula foram fundamentais por demonstrar que 

A) o fluxo de sangue através do periósteo mandibular não seria suficiente para manter um 
suprimento de sangue suficiente para os dentes de um segmento ósseo móvel . 

B) o fluxo de sangue através do periósteo mandibular poderia manter facilmente um 
suprimento de sangue suficiente para os dentes de um segmento ósseo móvel.  

C) o fluxo de sangue através da artéria mandibular poderia manter facilmente um suprimento 
de sangue suficiente para os dentes de um segmento ósseo móvel . 

D) o fluxo de sangue através da artéria alveolar inferior mandibular poderia manter facilmente 
um suprimento de sangue suf iciente para os dentes de um segmento ósseo móvel . 

 

23. A análise do nariz é importante para o diagnóstico apropriado e para a determinação do plano 

de tratamento em diferentes procedimentos cirúrgicos que envolvem a face. O entendimento 

claro da anatomia nasal é fundamental para realizar procedimentos bem  sucedidos e diminuir 

a incidência de complicações. Anatomicamente, o nariz pode ser dividido em partes externa e 

interna. Em relação especificamente ao suprimento vascular da parte externa do nariz, esse é 

proveniente das artérias 

A) angular, nasal lateral, alar, septal e labial superior . 

B) etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina, concha nasal superior . 

C) angular, nasal lateral, etmoidal posterior, septal e labial superior . 

D) nasal lateral, etmoidal posterior, septal, labial superior . 

 

24. A face é uma estrutura extremamente complexa, sendo em muitos casos cirúrgicos, 

necessárias intervenções específicas para devolver a funcionalidade adequada de alguma 

região lesionada. Nesse sentido, a dacriocistorinostomia refere-se: 

A) à remoção da concha nasal inferior. 

B) ao reparo do sistema de drenagem lacrimal. 

C) à remoção do saco lacrimal. 

D) ao reparo e à obstrução do ducto nasofrontal. 
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25. Em condições normais e de repouso, a pressão intra-oral não excede 2 a 3 mmHg. 

Entretanto, algumas atividades podem elevar essa pressão consideravelmente, como o uso 

de turbinas odontológicas de alta rotação, podendo aumentar a pressão até atingir 60 mmHg , 

e como tocar instrumentos de sopro cuja pressão pode atingir 140 a 150 mmHg. A alta 

pressão intrabucal causa fluxo de ar retrógrado em estruturas anatômicas, podendo resultar 

em  

A) pneumosinusite. 

B) pneumotórax. 

C) pneumocele. 

D) pneuparotidite. 

 

26. O uso de enxertos e substitutos ósseos são amplamente aplicados na área da saúde.  Eles 

são utilizados em inúmeras aplicações, como na restauração da forma e da função de partes 

do esqueleto ósseo, na estabilização óssea e restauração estética. Há diversos tipos de 

enxerto, dentre os quais está o xenógeno que se trata de um 

A) material sintético, como vidro bioativo. 

B) enxerto de origem da mesma espécie daquela do receptor . 

C) material sintético, como a hidroxiapatita coralina. 

D) enxerto de origem de espécie diferente daquela do receptor .  

 

27. A distração osteogênica é uma alternativa para o alongamento de um osso ou segmento 

ósseo. A qualidade e quantidade da neoformação óssea baseia-se no controle e ajuste da 

latência, do ritmo e da frequência da distração. O ritmo se caracteriza pela quantidade de  

A) vezes que se ativa o aparelho de distração diariamente.  

B) movimentação do disco de transporte diariamente.  

C) movimento do disco de transporte semanalmente.  

D) tempo que se espera após a cirurgia, para se iniciar a ativação do distrator.  
 

28. Quando os níveis plasmáticos de interleucinas advindas de sítios inflamatórios se elevam, o 

hipotálamo pode responder provocando  

A) dor.  B) prurido.  C) febre.  D) edema. 

 

29. Um paciente que vai se submeter a procedimento cirúrgico odontológico, mas apresenta risco III, 

de acordo com Classificação da New York Heart Association (NYHA), é considerado: 

A) sintomático com atividade mínima, confortável em repouso.  

B) assintomático. 

C) sintomático com atividade moderada, confortável em repouso.  

D) sintomático em repouso. 

 

30. A hemofilia A é um distúrbio hereditário recessivo e ligado ao cromossomo X que se 

caracteriza por deficiência do fator VIII. Os homens são afetados, enquanto as mulheres são 

portadoras e podem ter hemofilia se forem homozigotas. O fator VIII é essencial na cascata 

da coagulação, e sua deficiência pode ser verificada pelo tempo de tromboplastina ativad a. A 

concentração sorológica do fator VIII também pode ser determinada para quantificar a 

gravidade da doença. A hemofilia A pode ser classificada como moderada quando o nível de 

fator VIII  estiver entre 

A) 0% e 1%.  C) 1% e 5%.  

B) 5% e 25%.   D) 25% e 50%. 
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31. Qualquer substância administrada na gestante deve ser considerada capaz de atravessar a 

placenta e penetrar na circulação fetal, sendo assim  passível de causar danos ao feto. Os 

agentes teratogênicos são muito problemáticos no 1º trimestre da gravidez (período da 

organogênese fetal). A agência Food and Drug Administration (FDA) apresentou um sistema 

de classificação de medicamentos/drogas e gravidez que orienta a escolha das substâncias. 

Diante dessa classificação, idealmente, só deveriam ser prescritas para gestantes, 

substâncias das categorias   

A) B e C.  B) A e B.  C) C e X.  D) B e X. 

 

32. Três importantes fatores devem ser considerados na determinação da gravidade de uma 
infecção de cabeça e pescoço: a localização anatômica, o nível de progressão e o 
comprometimento das vias respiratórias. Em relação à localização da infecção, os espaços 
anatômicos da cabeça e do pescoço podem ser classificados pela gravidade em baixa, 
moderada e alta. Nesse contexto, são consideradas como de baixa gravidade, infecções nos 
seguintes espaços: 

A) pterigomaxilar, bucal, vestibular e submandibular.  

B) submandibular, infraorbital, vestibular e bucal.  

C) bucal, infraorbital, vestibular e subperiosteal.  

D) bucal, vestibular, farígeo lateral e subperiosteal.  

 

33. Os enxertos ósseos da calota craniana têm sido usados na reconstrução maxilofacial e estão 
muito associados à reconstrução dos defeitos craniofacia is. Atualmente, têm sido usados no 
aumento do rebordo alveolar mandibular e maxilar nos casos de extensa atrofia. Uma das 
maiores vantagens do osso da calota craniana é sua capacidade para resistir a exposição 
intra-oral e sua menor reabsorção. Quando indicado o enxerto de calota craniana, deve ser 
removido, principalmente,  

A) do osso temporal, pois o músculo temporal auxilia a camuflar os defeitos ósseos.  

B) do osso parietal por possuir menor espessura, facilitando a coleta , de preferência, em 
espessura total. 

C) do osso temporal por não apresentar proximidade com o seio sagital, minimizando as 
chances de um acidente hemorrágico.  

D) do osso parietal devido a sua maior espessura e também melhor localização para coleta.  

 

34. Um paciente passou por um procedimento de ressecção óssea e perdeu  aproximadamente 
23 cm de segmento mandibular. Ele terá uma reconstrução mais previsível se utilizar um 
retalho de  

A) crista ilíaca anterior, microvascularizado.  

B) fíbula totalmente livre.  

C) crista ilíaca posterior, totalmente livre.  

D) fíbula microvascularizado. 

 

35. Em geral, a incidência de lesão no NAI (nervo alveolar inferior) provocada por exodontia do  
terceiro molar inferior é de 0,41% a 7,5% e por osteotomia sagital do ramo mandibular é de 
0,025% a 84,6%, ao passo que o nervo lingual pode ser  afetado entre 0,06 e 11,5%. O risco 
de uma lesão no NAI pode ser avaliado pelos preditores radiográficos da proximidade do 
dente ao canal mandibular. Existem vários preditores radiográficos em uma radiografia 
panorâmica que podem indicar o potencial para o aumento de risco de lesão no NAI. Nesse 
caso, os três preditores mais significativos são     

A) estreitamento radicular, ápice radicular bífido e escurecimento radicul ar. 

B) escurecimento radicular, deformação da raiz e interrupção da linha branca do canal.  

C) deformação da raiz, interrupção da linha branca do canal e estreitamento do canal.  

D) deformidade radicular, estreitamento e divisão do canal.  
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36. Para responder a essa questão leve em consideração o texto abaixo  
 

Dois esquemas de classificação são usados para descrever as mudanças 
anatômicas e histológicas depois de uma lesão nervosa. Seddon descreveu um 
sistema de classificação em três etapas, em 1943, e Sunderland revisou e adicionou 
a subclassificação das lesões nervosas em cinco graus, em 1951. As lesões de 
segundo, terceiro e quarto graus de Sunderland apresentam diferença quanto ao 
grau do dano axônico. Podem variar de lesões de segundo grau, gerada s pela 
tração ou à compressão, que resulta em isquemia, edema intrafascicular ou 
desmielinização, mas sem nenhuma desorganização axônica significativa, com 
recuperação  lenta e que pode levar semanas a meses e não ser completa. Já as 
lesões de terceiro grau continuam o espectro de lesão neural mais avançada em 
razão do trauma neural mais significativo, com graus variados de rompimento 
arquitetônico intrafascicular, e os danos se estendem ao perineuro. Nesse caso, a 
recuperação é variável e pode levar meses e ser incompleta. As lesões de quarto 
grau resultam em dano ao fascículo e se estendem através do perineuro ao 
epineuro, mas este permanece intacto, como uma lesão de secção quase completa. 
Nesse tipo de lesão, há dano axônico, endoneural e perineural com desorganização 
dos fascículos, tendo uma recuperação espontânea  improvável, mas uma melhora 
mínima pode ocorrer em 6 a 12 meses.  

 

O texto refere-se às lesões de segundo, terceiro e quarto graus da classificação de  

Sunderlan, que equivale na classificação de Seddon, a denominação de 

A) Walleriana.    C) Neuropraxia. 

B) Neurotmese.    D) Axonotmese. 

 

37. As fraturas do terço médio da face, envolvendo o segmento central entre as órbitas, podem 

provocar uma sequela chamada de telecanto traumático. A realização da fixação transnasal, 

também denominada de cantopexia medial, pode ser necessária para evitar ou minimizar 

essa sequela. A fixação transnasal é realizada nas fraturas Naso-Órbito-Etmoidais do tipo 

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

 

38. Um paciente com histórico de disfunção temporomandibular (DTM) que necessita de um 

recuo simétrico da mandíbula por meio de cirurgia ortognática pode se beneficiar da técnica 

cirúrgica que utiliza uma osteotomia 

A) em “L” invertido.    C) de Castro. 

B) vertical do ramo mandibular.    D) de Lane. 

 

39. A turbinectomia é um procedimento cirúrgico que é realizado associado à cirurgia ortognática. 

Esse procedimento têm indicação mais frequente nos casos de  

A) impactação maxilar.      C) avanços da maxila.  

B) reposicionamento inferior da maxila.   D) movimentos assimétricos da maxila.  

 

40. A polissonografia noturna continua sendo o padrão ouro para estabelecer o diagnóstico de 

apneia do sono, quantificar sua gravidade e determinar o sucesso das m odalidades de 

tratamento. O exame é conduzido em um laboratório de sono, cujo monitoramento é feito 

durante a noite.  O número de eventos respiratórios (apneias e hipopneias), o número de 

dessaturações de oxigênio abaixo de 90% e a dessaturação de oxigênio  mais baixa são os 

dados de maior interesse nesse exame. O índice de distúrbio respiratório (IDR) pode ser 

calculado a partir desses dados, utilizando uma fórmula matemática. Um IDR com valores 

maiores do que 5, mas restrito a 15, classificam a gravidade da SAOS (síndrome da apneia 

obstrutiva do sono) em 

A) Grave.    C) Leve. 

B) Moderada.   D) Ausência de SAOS. 
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41. Procedimentos adjuvantes após enucleação, como ostectomias periféricas, uso de solução de 
Carnoy ou criocirurgia têm sido sugeridos no tratamento de cistos odontogênicos 
considerados mais agressivos e/ou recidivantes. Os cistos que geralmente são submetidos a 
esses procedimentos são  

A) periapicais, os queratocistos odontogênicos e os cistos glandulares.  

B) odontogênicos ortoqueratinizados, os cistos glandulares e os queratocistos odontogênicos.  

C) dentígeros, os cistos botriodes e os cistos glandulares.  

D) queratocistos odontogênicos, os cistos glandulares e os cistos botriodes.  
 

42. Os tumores odontogênicos podem apresentar comportamentos biológicos diferentes a 
depender de sua classificação. Dentre os tumores odontogênicos, aqueles considerados 
apenas benignos de origem mesenquimal e/ou ectomesenquimal são   
A) cementoblastoma, fibroma odontogênico, mixoma odontogênico e fibroma cemento-

ossificante. 
B) ameloblastoma, ameloblastoma unicístico, mixoma odontogênico e cementoblastoma.  
C) odontoma composto, odontoma complexo, fibroma ameloblástico, ameloblastoma e 

ameloblastoma unicístico. 
D) fibroma odontogênico, mixoma odontogênico, cementoblastoma, odontoma composto e 

odontoma complexo. 
 

43. Geralmente um preparo ortodôntico é realizado previamente a cirurgia ortognática. 
Entretanto, nos últimos anos a cirurgia com benefício antecipado ou Surgery First tem 
ganhado espaço na comunidade científica, já que não requer ortodontia previamente à 
cirurgia, podendo trazer resultados funcionais e estéticos mais precoces do que o protocolo 
convencional. A cirurgia com benefício antecipado ou Surgery First é indicada nos casos de 
deformidades classificadas em 

A) classe II ou III com leve apinhamento, sem alterações transversais importantes.  

B) classes III severas, com alteração transversal importante.  

C) classes II severas, com alteração transversal importante.  

D) assimetrias faciais com componentes verticais importantes.  
 

44. A noradrenalina tem sido pouco utilizada nas soluções anestésicas de natureza odontológica 
e foi totalmente abandonada em alguns países. Dentre os motivos que a torna um 
vasoconstrictor pouco seguro, está a sua 

A) pouca ação nos receptores beta 2, provocando intensa vasoconstricção periférica com 
importante e possível elevação da pressão arterial.  

B) elevada ação nos receptores beta 2, provocando intensa vasoconstricção periférica com 
importante e possível elevação da pressão arterial.  

C) pouca ação nos receptores beta 1, provocando intensa vasoconstricção periférica e com 
importante e possível elevação da pressão arterial.  

D) elevada ação nos receptores beta 1, provocando intensa vasoconstricção periférica com 
importante e possível elevação da pressão arterial.  

 

45- Analise as características abaixo relacionadas a uma patologia  
 

Doença autoimune crônica que envolve, sobretudo, as glândulas exócrinas e afeta  
0,3% a 0,6% da população. Quase todos os pacientes têm comprometimento das 
glândulas salivares e lacrimais, com queixa persistente de boca seca (xerostomia) e 
olhos secos (cerato conjuntivite seca). Há marcante predileção por mulheres, porque 
9 em cada 10 pacientes são mulheres na menopausa, por volta dos 50 anos. A 
síndrome pode ocorrer sozinha (síndrome primária) ou associada a outras condições 
autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico (LES), a artrite reumatoide (AR) ou 
a esclerodermia (síndrome secundária). A etiologia é desconhecida, com a 
implicação de várias causas ambientais, virais e hormonais no desenvolvimento da 
doença. O parênquima glandular é infiltrado e, às vezes, destruído por infiltrado 
linfoplasmocitário. Para o diagnóstico, devem ser considerados os sintomas oculares 
e orais, os testes oculares e orais, a biopsia de glândulas labiais positiva e a 
marcação para os anticorpos antiSSA e antiSSB.  

 

Essa patologia é a 

A) Síndrome de Heerfordt.   C) Síndrome de Mikulicz. 

B) Síndrome de Melkerson Rosenthal.   D) Síndrome Sjögren.  
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46. O tratamento das fraturas mandibulares exige um bom conhecimento dos princípios de 
fixação, da anatomia e das forças biomecânicas que atuam no local lesionado. Portanto , 
alguns sistemas de fixação foram desenvolvidos para minimizar os potenciais problemas que 
podem ocorrer com a utilização dos sistemas tradicionais.  Esses sistemas de fixação 
permitem o travamento dos parafusos na placa, possibilitando diversas vantagens. Em 
relação às vantagens dos sistemas de fixação com travamento dos parafusos na placa, 
analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
Aumentam o stress sob o osso, devido à necessidade de uma perfeita adaptação da 
placa no osso. 

II Minimizam a possibilidade de modificação da redução com o aperto do parafuso. 

III 
Proporcionam menos afrouxamento dos parafusos, provocando menor inflamação e 
infecção local. 

IV 
Apresentam maior estabilidade na linha de fratura, por apresentar parafusos de 
maiores dimensões. 

 

As afirmativas corretas são  

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

 

47. Nas fraturas que podem acometer o corpo da mandíbula ou regiões da sínfise e  do ângulo 
mandibular, vários métodos de fixação óssea podem ser aplicados para estabilizar a fratura. 
Um dos métodos é utilizar o princípio da técnica com parafuso do tipo Lag Screw (parafuso 
compressivo). Para a correta aplicação do parafuso, visando alcançar as vantagens 
biomecânicas, é necessário que 

A) a cortical externa seja perfurada de acordo com o diâmetro interno das roscas do 
parafuso, sendo “escareado” para receber a cabeça do parafuso. Já a cortical interna deve 
ser perfurada de acordo com o diâmetro externo do parafuso.  

B) a cortical externa seja perfurada de acordo com o diâmetro externo das roscas do 
parafuso, sendo “escareado” para receber a cabeça do parafuso. Já a cortical interna deve 
ser perfurada de acordo com o diâmetro interno do parafuso.  

C) a cortical interna seja perfurada de acordo com o diâmetro externo das roscas do 
parafuso, sendo “escareado” para receber a cabeça do parafuso. Já a cortical externa 
deve ser perfurada de acordo com o diâmetro interno do parafuso.  

D) a cortical interna seja perfurada de acordo com o diâmetro interno das roscas do parafuso, 
sendo “escareado” para receber a cabeça do parafuso. Já a cortical externa deve ser 
perfurada de acordo com o diâmetro externo do parafuso  

 

48. Os benzodiazepínicos são em geral usados para sedação pré -operatória imediatamente antes 
do procedimento e como um coadjuvante do sono na noite anterior à cir urgia. Na prática 
clínica, também são utilizados para sedação moderada; em doses mais elevadas, podem 
produzir sedação profunda. Em relação às características farmacológicas dos 
benzodiazepínicos, analise as afirmativas abaixo.   

 

I Apresentam margem de segurança relativamente alta 

II Possuem disponibilidade de um agente de reversão eficaz  

III Possuem a propriedade que permite a amnesia retrógada  

IV Apresentam propriedades relaxantes musculares e atividade convulsivante  

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

B) I e II.    D) II e IV. 
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49. A Síndrome de Lemierre é uma tromboflebite séptica da veia jugular interna, provocada 

normalmente de infecção peritonsilar. A apresentação comum da Síndrome de Lemierre deve-

se a êmbolos sépticos que seguem o padrão de fluxo sanguíneo normal para o coração, 

sendo então distribuídos para os pulmões, fígado, ossos e articulações, causando abscessos 

metastáticos. A infecção odontogênica também pode causar a síndrome de Lemierre a partir 

do envolvimento do espaço fascial  

A) canino. 

B) bucal. 

C) faríngeo lateral. 

D) submandibular. 

 

50. Um paciente sofreu traumatismo na região orbital direita e apresenta oftalmoplegia . Obteve, 

no teste de ducção forçada, o resultado negativo, ou seja, ocorreu a movimentação do globo 

ocular sem restrição. Nesse caso, os achados clínicos podem indicar  

A) comprometimento de músculo constritor da pupila . 

B) encarceramento mecânico dos músculos extraoculares . 

C) paralisia muscular de causa neurogênica. 

D) lesão do aparelho lacrimal. 

 

 


