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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, 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).  

 
Incidence of Pre-Existing Lingual Cortex Perforation Before Removal of Mandibular 

Third Molars 

Sara A. Amin, Ahmad K. Elsheikh, Roger A. Meyer and Shahrokh C. Bagheri. 
 

Purpose: The objective of this study was to determine the relationship between the 

mandibular third molar tooth (Md3) and the adjacent lingual cor tical bone and determine 

the incidence of lingual cortex perforation by Md3s.  

Patients and Methods: This retrospective study was designed and implemented from 100 

cone-beam computed tomographic scans (CBCTs) of patients with age ranging from 18 to 

65 years old. The primary outcome was to assess the incidence of mandibular third molars 

(Md3s) with existing lingual cortex perforation by their roots. Perforation was assessed at 

the level of root apex and the most lingual portion on the apical half of the root.  Other 

outcome variables included average thickness of covering lingual bone in the 

nonperforation group, lingual cortex morphology, impaction, and demographics. 

Descriptive statistics were computed.  

Results: More than half the radiographs showed lingual cortex perforation at the level of 

root apex and most lingual portion on the apical one half of the root (51.2% and 52.8%, 

respectively). The average thickness of the covering lingual bone was 1.25 mm around the 

root apex and 0.93 mm around the most lingual  portion on the apical half of the root. The 

most common lingual cortex morphology was the undercut shape. There was statistically 

significant association between the presence of Md3 impaction and perforation at both root 

levels [(P value < .001, Effect size = 0.378) and (P value < .001, Effect size = 0.445)].  

Conclusions: Perforation of the lingual cortex by Md3s, whether erupted or impacted, was 

found in >50% of patients as determined by a preoperative CBCT scan. Therefore, the 

finding of lingual cortex perforation after removal of Md3s is likely to be evidence of a pre -

existing condition rather than a result of surgery.  

 
 

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.joms.2020.08.010, American Association of Oral and Maxi llofacial 

Surgeons. Acesso em: 1 dez. 2020. 
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ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
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Prova Objetiva – Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

 

01. Nas lesões do nervo hipoglosso, o paciente pode apresentar dificuldade em manipular os 

alimentos na boca. O efeito da lesão pode ser percebido durante o exame semiológico do XII 

nervo craniano, pois a língua pode assumir duas posições diferentes. Na protusão e em 

repouso, quando há lesão unilateral do nervo (XII), respectivamente, ocorre o desvio da 

língua para o lado 

A) afetado e para o lado contralateral ao afetado. 

B) contralateral ao afetado e para o lado afetado.  

C) contralateral ao afetado e glossoptose. 

D) afetado e glossoptose. 

 

02. Paciente F.C.M., 25 anos, compareceu ao atendimento de urgência, portando ferimento corto-

contuso em ouvido externo (pavilhão auricular), com perda de substância . Esse tipo de 

ferimento impediu a realização de suturas por primeira intenção. Levando-se em 

consideração a quantidade de nervos que emitem ramos para inervação dessa estrutura 

sensitiva e o fato de esse paciente necessitar de anestesia para realização do procedimento 

ambulatorial, o cirurgião deverá anestesiar  

A) três nervos.   C) dois nervos. 

B) quatro nervos.   D) cinco nervos. 

 

03. Os anestésicos locais são substâncias fundamentais para o sucesso de tratamentos 

cirúrgicos odontológicos indolores, juntamente com uma técnica anestésica eficiente. Os 

anestésicos fazem com que as células não transmitam o impulso nervoso  por estarem em 

uma fase denominada potencial de repouso. Nessa fase, a membrana nervosa se caracteriza 

por estar 

A) livre e permeável aos íons de sódio (Na
+
). 

B) impermeável aos íons de sódio (Na
+
). 

C) livre e permeável aos íons cloreto (Cl
−
).  

D) impermeável aos íons cloreto (Cl
−

).  

 
04. Durante a anestesia do nervo lingual, há a possibilidade de o paciente evoluir com quadro de 

xerostomia temporária. Isso ocorre devido a uma possível anestesia, durante o mesmo 

procedimento, de outro nervo denominado  

A) alveolar inferior.  C) hipoglosso.  

B) corda do tímpano.  D) acessório  

 

05. Após anestesia para realização de múltiplas extrações dentárias em um senhor de 83 anos, 

hipertenso, diabético, fumante e sem histórico de doença cardiovascular, ele relata forte dor 

localizada no terço inferior do epigástrio. O paciente havia também mencionado ansiedade 

em relação ao procedimento e uma certa náusea. Com a dor, torna-se ainda mais ansioso e 

uma sudorese se instala progressivamente. A sensação de forte compressão no peito, “um 

peso sobre seu peito” é uma queixa presente. O profissional tenta  acalmá-lo e pede que ele 

respire profundamente. Questionado sobre o aumento ou o alívio dos sintomas com essa 

manobra, o paciente relata que a dor não foi intensificada, mas parece estar se irradiando 

para o ombro e o braço esquerdo. O profissional utiliza, então, um vasodilatador coronariano, 

mas a dor também não é aliviada. O quadro apresentado pelo paciente é altamente sugestivo 

de  

A) angina pectoris.  

B) crise hipertensiva com lesão de órgão-alvo.  

C) agudização de uma gastrite e/ou úlcera.    

D) infarto agudo do miocárdio. 
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06. A fístula buco-sinusal é uma complicação que se caracteriza como uma solução de 

continuidade entre o seio maxilar e a cavidade oral, sendo mais comum devido às exodontias 

dos molares superiores. Um dos tratamentos propostos para o fechamento da fístula é o 

retalho de tecido mole deslizante vestibular. Uma desvantagem da utilização dessa técnica é  

A) a cicatrização por segunda intenção.  

B) a diminuição da profundidade do vestíbulo bucal superior.  

C) o alto índice de insucesso devido à necrose.  

D) o tempo cirúrgico reduzido. 

 

07. Durante a exodontia de terceiros molares inclusos, o cirurgião -dentista deve sempre remover o 

folículo pericoronário remanescente após a extração. O principal motivo para essa conduta é  

A) remover células com potencial oncogênico, muito comuns nessa região. 

B) acelerar o processo de reparo ósseo no local, pois pode haver degeneração , aumentando 
o desconforto pós-operatório. 

C) evitar o desenvolvimento das alveolites secas no pós-operatório. 

D) ser profilático para o não desenvolvimento de potenciais cistos ou tumores odontogênicos.  

 

08. As glândulas salivares maiores podem ser acometidas por infecções bacterianas . Nesses 

casos, o antibiótico empírico de primeira escolha é  

A) o fluconazol.  

B) a cefalosporina de 1ª geração.  

C) o metronidazol. 

D) a cefalosporina de 3ª geração. 

 

09. Os traumatismos dento-alveolares são bastante comuns em crianças, adolescentes e adultos 

que praticam esportes com contato físico. Entre esses tipos de trauma, aquele que representa 

o pior prognóstico ao ligamento periodontal e ao feixe vásculo -nervoso é a 

A) intrusão.  C) luxação lateral. 

B) extrusão.  D) fratura alveolar. 

 

10. As fraturas em mandíbulas extremamente atróficas apresentam um protocolo de tratamento 

bem descrito e aceito na literatura. Porém, nas últimas décadas, pôde ser notado que os 

cotos ósseos, mesmo após redução e fixação, poderiam não sofrer completa cicatrização 

óssea, apesar da rigidez da fixação. Uma conduta transoperatória pode m inimizar essa falha 

na cicatrização e consiste em realizar  

A) fixação com placa do sistema 2.7 mm, isoladamente.  

B) enxertos ósseos xenógenos no traço da fratura, simultaneamente à fixação.  

C) fixação com placa do sistema 2.4 mm, isoladamente. 

D) enxertos ósseos autógenos no traço da fratura, simultaneamente à fixação.  

 

11. As fraturas de ângulo mandibular , normalmente, podem estar associadas à presença dos 

terceiros molares. A indicação da permanência do dente , mesmo durante as cirurgias de 

osteossíntese mandibular, ocorre quando esses dentes   

A) auxiliam na redução da fratura.  

B) estão associados a lesões periapicais.  

C) estão em posições horizontais em relação ao longo eixo do 2
o
 molar. 

D) apresentam fraturas nas suas raízes e estão próximos do nervo alveolar inferior. 
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12. A recidiva em cirurgia ortognática é um dos fatores que geram maior insatisfação no 

paciente. A etiologia das recidivas é bem variada. Entretanto, o fator isolado, direção do 

movimento ósseo, pode ser um agravante. O uso de uma única placa de fixação em cada 

pilar canino será mais estável quando o movimento for de  

A) reposição inferior da maxila.   C) expansão transversa da maxila. 

B) avanço da maxila.    D) intrusão da maxila. 

 

13. Técnicas cirúrgicas empregadas corretamente e bem indicadas promovem melhorias 

estético/funcionais. Várias técnicas são definitivas, sendo necessári as novas intervenções em 

caso de qualquer insatisfação. A técnica NÃO considerada definitiva é a 

A) lipectomia bucal.    C) osteotomia basilar do mento. 

B) osteotomia sagital da mandíbula.   D) infiltração de ácido hialurônico.  

 

14. O uso de antibióticos requer um profundo conhecimento científico por parte dos cirurgiões 

bucomaxilofaciais. Conhecer os diversos grupos, as suas indicações, os mecanismos de ação 

e as interações medicamentosas são fundamentais para prática clínica. Nesse contexto, 

analise as afirmações abaixo. 
 

I 
A ampicilina associada a sulbactam é uma opção à amoxicilina associada a 
clavulanato para o tratamento de infecções causadas por bactérias produtoras de 
penicilinases. 

II 
Os antibióticos betalactâmicos apresentam um mecanismo de ação que interrompe a 
síntese da parede bacteriana e, desse modo, são classificados como antibióticos 
bacteriostáticos. 

III 
Os antibióticos macrolídeos devem ser evitados em pacientes alérgicos às penicilinas, 
tendo uma boa indicação nas crianças. 

IV 
Como regra básica para associação de antibióticos, é interessante combinar 
antibióticos bactericidas que tenham mecanismos de ação diferentes. 

 

Considerando as afirmativas sobre uso racional dos antibióticos, estão corretas,  

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

 

15. Os tumores malignos da orofaringe representam um problema de saúde pública . A 

compreensão da etiopatogenia do câncer bucal é imprescindível para adotar medidas 

preventivas para diminuir a incidência dessa patologia. Em relação à etiopatogenia do câncer 

bucal, analise as afirmações abaixo. 
 

I 

O risco do câncer bucal relacionado ao tabagismo é 2 a 12 vezes maior na população 
fumante; e 95% dos indivíduos com câncer bucal têm histórico de tabagismo . A 
combinação de agentes cancerígenos do tabaco e o aquecimento provocado por ele 
podem levar a mutações genéticas no epitélio bucal.  

II 
O álcool é um agente antagonista do tabaco e aumenta o risco de desenvolvimento de 
câncer bucal pela sua capacidade de insolubilizar os agentes cancerígenos além de 
aumentar sua penetração nas células da mucosa bucal.  

III 
A ação viral pode acarretar mudanças genéticas irreversíveis, como no caso do 
herpesvírus simples (HVS), que é o agente microbiológico mais relacionado ao 
desenvolvimento do carcinoma bucal.  

IV 
A eritroplasia é considerada uma lesão pré-maligna, caracterizando-se por uma placa 
vermelha que não pode ser raspada. Geralmente, as verdadeiras eritroplasias 
apresentam displasia, carcinoma in situ ou carcinoma invasivo. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e IV.   B) II e IV.  C) I e III.  D) II e III. 
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16. O objetivo principal da cirurgia reconstrutiva e pré-protética é a eliminação da condição do 

edentulismo por meio de técnicas cirúrgicas que favoreçam a obtenção de uma plataforma 

biológica funcional para os mecanismos de apoio ou retentivos. Esse procedim ento manterá 

ou dará suporte de reabilitação protética, sem contribuir para maior perda de osso ou tecido. 

O conhecimento da dinâmica de reabsorção dos maxilares é importante para entender a  

resposta do osso frente às perdas dentárias e o uso das diversas possibilidades protéticas. A 

cirurgia reconstrutiva, por meio de técnicas cirúrgicas, favorece a obtenção de uma área de 

suporte que promove a reabilitação oral com mais estabilidade e conforto. Nesse contexto, é 

correto afirmar que 

A) uma consequência do edentulismo total é o surgimento de uma discrepância óssea do tipo 

Classe III esquelética que necessita ser compensada proteticamente , já que o tratamento 

com cirurgia ortognática é contraindicado, nesse caso, devido à perda da referência 

oclusal dentária. 

B) a reabilitação oral com próteses totais convencionais mucossuportada serve como um 

mecanismo de proteção ao aumento da reabsorção óssea alveolar . Por esse motivo, é a 

indicação mais comum para os pacientes portadores de edentulismo total. 

C) o sistema de classificação da forma do rebordo alveolar proposta por Cawood e Howell é 

uma ferramenta útil no planejamento reabilitador do paciente. Pacientes com Classe III de  

Cawood e Howell não precisam de enxertos ósseos por apresentarem rebordo com forma 

convexa e com altura e largura adequadas para receber implantes dentários ou próteses 

mucossuportadas. 

D) o plano de tratamento, em pacientes que serão submetidos à enxertia óssea , deverá 

contemplar, primeiramente, o tratamento dos tecidos moles. O cirurgião deverá remover 

qualquer tecido mole excedente e proporcionar suporte ceratinizado sobre o rebordo 

alveolar. 

 

17. A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma estrutura complexa composta , além do disco 

articular, de estruturas ósseas, músculos e ligamentos. Acerca da nutrição e lubrificação da 

ATM, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
A membrana sinovial apresenta função secretória e é o sítio de produção do ácido 

hialurônico, considerado uma glicosaminoglicana encontrada no fluido sinovial.  

II 

As funções do fluido sinovial incluem a lubrificação da articulação e a nutrição da 

cartilagem articular. Nesse fluido, há também a presença de células leucocitárias e 

fagocitárias. 

III 
O tecido retrodiscal atua como um ligamento de restrição do disco articular no côndilo 

em movimentos rotacionais, sem envolvimento na produção de fluido sinovial.  

IV 

Os ligamentos esfenomandibular e estilomandibular, por serem compostos 

especialmente por colágeno, apresentam função primordial na produção de líquido 

sinovial para a ATM. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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18. O estresse cirúrgico e a ansiedade se relacionam diretamente com o surgim ento de 

emergências médicas em odontologia, especialmente em pacientes com doenças sistêmicas 

descompensadas. Nesses casos, um protocolo de redução da ansiedade, por meio de 

sedação, pode ser estipulado para evitar um quadro de emergência no período perioperatório. 

Em relação à sedação em odontologia, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A sedação mínima com a utilização do óxido nitroso requer uma combinação dessa 
substância com oxigênio, sem a necessidade de adição de outros fármacos na mistura 
gasosa. 

II 
Durante a sedação mínima, há o comprometimento das funções respiratória e 
cardiovascular, além das funções cognitivas e da coordenação que também são 
afetadas. 

III 
Na sedação moderada, a via aérea não requer intervenção, e a ventilação espontânea 
se faz presente. A função cardíaca é mantida, permitindo realizar o ato operatório com 
responsividade sob estímulo tátil ou verbal.  

IV 
A sedação moderada é a modalidade preferida para a realização de procedimentos 
cirúrgicos odontológicos. Mas não é necessário realizar anestesia local antes de um 
procedimento cirúrgico, devido à ação analgésica potente.  

 

Das afirmativas, estão corretas   

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

 

19. Analise o excerto abaixo. 
 

É reconhecido como o cisto odontogênico mais agressivo e apresenta taxa de 

recorrência em torno de 30%. Acomete, preferencialmente, a região mandibular 

posterior em pacientes jovens e adultos com uma predileção pelo sexo masculino 

(60%). Os achados histopatológicos incluem uma camada uniforme de epitélio 

escamoso estratificado, uma superfície paraqueratinizada que é caracteristicamente 

enrugada e uma parede que costuma ser fina e friável. A proliferação epitelial e a 

presença de pequenos cistos que se desenvolvem a partir do cisto maior podem se r 

percebidas na parede do tecido conjuntivo.  
 

Diante das informações apresentadas, o excerto refere-se ao cisto  

A) odontogênico glandular.  C) ceratocisto odontogênico. 

B) odontogênico calcificante.  D) dentígero. 

 

20. O planejamento em cirurgia ortognática evoluiu nos últimos anos, especialmente, devido ao 

uso de ferramentas digitais. Apesar disso, a avaliação clínica com uma criteriosa análise 

facial se faz necessária a fim de obter melhores resultados para o paciente. Acerca desse 

tema, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
O terço facial inferior pode ser dividido em duas partes: do ponto cran iométrico 
subnasal até o stomio e deste até o mento, na proporção de 1:2 respectivamente.  

II 
Registros fotográficos da face compõem o banco de dados, incluindo imagens na vista 
frontal em repouso, na frontal sorriso e no perfil repouso. Imagens dinâmicas do 
paciente em função não devem ser consideradas na análise da face.  

III 
Em pacientes jovens com exposição gengival durante o sorriso, a impacção maxilar 
deve ser realizada com cautela, visto que a exposição dos incisivos superiores se 
altera com o passar dos anos. 

IV 

Pacientes com deformidade Classe III esquelética podem apresentar atresia 
transversal maxilar concomitante, e a análise facial , isoladamente, é capaz de prover 
todas as informações para o diagnóstico, não havendo a necessidade de modelos 
dentários. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.    B) III e II.  C) I e IV.  D) I e III.  
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21. Esta modalidade de tratamento utiliza um gás natural administrado por, pelo menos, 1 hora 

numa atmosfera em alta pressão. É indicada para processos infecciosos no tecido ósseo por 

favorecer o reparo tecidual. Tal modalidade é conhecida como 

A) carboxiterapia bariátrica.  C) ozonoterapia hiperbárica. 

B) oxigenoterapia hiperbárica.  D) nitroterapia bariátrica. 

 

22. As lesões neuronais da região orofacial podem variar de uma contusão até a ruptura total do 

nervo. A formação de neuroma como resultado da lesão caracteriza um tipo de condição 

denominada de 

A) schwanoma.    C) axonotmese. 

B) neuropraxia.    D) neurotmese. 

 

23. No pré-operatório, são utilizados diversos indicadores para estratificar o estado de saúde dos 

pacientes. Atualmente, o melhor instrumento de avaliação que faz a análise da capacidade 

funcional do paciente denomina-se 

A) classificação de Malampatti.  

B) índice de DUKE. 

C) classificação ASA. 

D) índice de Goldman. 

 

24. O metabolismo de primeira passagem ocorre quando medicamentos são absorvidos pela 

mucosa gastrointestinal e transportados pela circulação portal até o fígado, no qual sofrem 

sua primeira biotransformação. A situação clínica que reflete esse processo é a  

A) infiltração de anestésico local no nervo alveolar inferior .  

B) analgesia intra-venosa com opioides. 

C) utilização de amoxicilina em solução. 

D) utilização de adrenalina subcutânea. 
 

25. A classificação TNM é utilizada para avaliar o estadiamento dos tumores malignos. As letras 

T, N e M significam, respectivamente,  

A) característica do tumor primário, presença de metástase à distância e metástase para 
linfonodos regionais. 

B) característica do tumor primário, metástase para linfonodos regionais e presença de 
metástase à distância. 

C) metástase para linfonodos regionais, característica do tumor primário e metástase a 
distância. 

D) presença de metástase à distância, metástase para linfonodos regionais e característica 
do tumor primário. 

 

26. Um dos cuidados que o cirurgião-dentista deve tomar ao remover hiperplasias fibrosas no 

fundo do vestíbulo bucal é a perda da profundidade do sulco, diminuindo a área para o 

assentamento protético e, consequentemente, a estabilidade das próteses mucossuportadas. 

A conduta que visa minimizar esse impacto é: 

A) remover parcialmente as hiperplasias.  

B) evitar que a ferida cicatrize por segunda intenção. 

C) remover por etapas as hiperplasias.  

D) evitar fechar a ferida por primeira intenção. 
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27. As reconstruções maxilo-faciais envolvem múltiplas técnicas cirúrgicas com o objetivo de 

restituir segmentos teciduais perdidos por traumatismo e , também, por cirurgias ablativas. 

Considerando as características dessas reconstruções,  

A) os retalhos locais não mantêm a sensibilidade da região reconstruída após cicatrizarem.  

B) os retalhos a distância mantêm as características do tecido ausente seja na forma, na 
textura e na cor. 

C) os retalhos locais apresentam resultados estéticos e funcionais piores quando comparados 
aos enxertos teciduais. 

D) os retalhos diferem dos enxertos, pois sempre mantêm o suprimento sanguíneo quando 
são movidos. 

 

28. As cirurgias ortognáticas planejadas, de acordo com o método convencional, não digital, 

implicam a montagem de modelos em articuladores semi-ajustáveis. Nessa etapa, o cirurgião 

deve configurar o articulador, fixando a inclinação condilar horizontal e o ângulo de Bennet, 

respectivamente, em  

A) 5
o
 e 20

o
.   C) 15

o
 e 10

o
. 

B) 10
o
 e 30

o
.   D) 30

o
 e 15

o
. 

 

29. A simulação cirúrgica virtual tem substituído, gradativamente, o planejamento cirúrgico 

convencional nas deformidades dento-faciais. A sequência da simulação tem início pela 

correção 

A) da linha média. 

B) da oclusão cêntrica. 

C) do Pitch. 

D) do Roll. 

 

30. Quando a colocação de implantes é planejada antes da extração dentária, deve-se considerar 

a hora mais desejável para a instalação do implante. O implante po de ser colocado 

imediatamente (no momento da extração), precocemente (2 meses após a extração), ou 

tardiamente (mais de 6 meses após a extração). Cada um desses tempos tem suas 

indicações, vantagens e desvantagens. Em relação à colocação imediata de implantes, 

analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
Uma desvantagem da colocação imediata está relacionada à semelhança na anatomia 
da raiz ou das raízes do dente extraído, quando comparada com a forma e o tamanho 
do implante. 

II 
O implante deve ser instalado, aproximadamente, a 3 milímetros além do limite do 
ápice do alvéolo dentário e deve ser colocado em osso firme para gerar estabilidade 
inicial, contribuindo para o sucesso da osseointegração.  

III 
Na área estética (maxilar anterior), a plataforma do implante é colocada idealmente 4 
mm abaixo da crista óssea. Isso permite o desenvolv imento de um ótimo contorno de 
emergência da restauração final e da manutenção do tecido mole.  

IV 
Em geral, o implante é posicionado mais palatinizado do centro do dente extraído. 
Isso vale para antecipação do remodelamento do osso vestibular e do tecido mole que 
diminui o volume da crista óssea vestibular.  

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.  

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 
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31. Paciente jovem com 18 anos de idade e sorriso gengival de, aproximadamente, 4 mm 

apresenta 3 mm de exposição de incisivo superior em repouso e é portador de padrão facial I 

e oclusão de Angle I. Esse paciente pode se beneficiar de procedimentos clínicos e/ou 

cirúrgicos para minimizar a queixa do seu sorriso excessivo. Considerando o diagnóstico  

preciso, o tratamento que NÃO é recomendado para a resolução desse problema é  

A) gengivoplastia. 

B) aplicação de toxina butolínica. 

C) cirurgia ortognática. 

D) reposicionamento labial inferior. 

 

32. As bactérias causadoras de infecções são, na maioria das vezes, bactérias nativas que, 

normalmente, vivem sobre o hospedeiro ou nele. As infecções odontogênicas não são 

exceção, pois as bactérias que as causam fazem parte da microbiota oral normal. Essas 

bactérias encontradas nas superfícies mucosas e nos su lcos gengivais integram a placa 

bacteriana. Em relação à microbiota das infecções odontogênicas,  

A) as bactérias mais comuns encontradas são estafilococos, Streptococcus do grupo D, 
Neisseria spp., Corynebacterium spp. e Haemophillus spp. 

B) as bactérias aeróbias são as únicas responsáveis por, aproximadamente, 44% das 
infecções odontogênicas. 

C) as infecções que aparecem, inicialmente, como uma celulite podem se caracterizar como 
infecções estreptocócicas aeróbicas, e, mais tarde, abscessos c rônicos podem ser 
caracterizados como infecções anaeróbicas.  

D) o laboratório, na maioria das vezes, pode identificar entre uma a quatro espécies de 
bactérias, e, só em raras ocasiões, cinco ou mais espécies podem ser isoladas.  

 

33. Após a radioterapia, os pacientes, frequentemente, reclamam de boca seca. Em muitos 

casos, infelizmente, a xerostomia nunca melhora de modo substancial , e a substituição 

exógena da saliva pode ser necessária. Infelizmente, os diferentes produtos de saliva 

artificial disponíveis no mercado não possuem as proteínas protetoras presentes nas 

secreções salivares. A Associação Americana de Alimentos e Drogas (US Food and Drug 

Association) aprovou o uso de dois medicamentos para estimular o fluxo salivar. As duas 

drogas são agentes parassimpaticomiméticos que funcionam primariamente como agonistas 

muscarínicos, causando estimulação da secreção de glândulas exócrinas. Os medicamentos 

responsáveis por esses efeitos são  

A) histatinas e lactoferrina. 

B) cloridrato de pilocarpina e cloridrato de cevimelina. 

C) peroxidase e cloridrato de lisozima. 

D) histamina e cafeína. 
 

34. O tratamento cirúrgico de tumores na maxila e na mandíbula é facilitado pelo fato de que 

vários tumores se comportam de modo similar e, portanto, podem ser tratados de maneira 

semelhante. As três principais modalidades de excisão cirúrgica dos tumores dos ossos 

gnáticos são a enucleação (com ou sem curetagem), a ressecção marginal ou parcial e a 

ressecção composta. São lesões comumente tratadas por meio da ressecção marginal ou 

parcial: 

A) ameloblastoma maligno e tumor odontogênico epitelial calcificante . 

B) odontoma e condrossarcoma. 

C) fibroma ameloblástico e cementoblastoma. 

D) ameloblastoma e mixoma. 
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Para responder às questões 35 e 36, considere o excerto abaixo.  
 

No atendimento de trauma, a avaliação da área facial deve ser feita de maneira 

organizada e sequencial. O crânio e a face devem ser , cuidadosamente, 

inspecionados à procura de traumatismos evidentes, incluindo lacerações, abrasões, 

contusões, áreas de edema ou formação de hematoma e possíveis alterações de 

contorno.  
 

35. No exame das órbitas e dos globos oculares, as anormalidades dos movimentos oculares 

também podem revelar problemas neurológicos centrais ou restrição mecânica dos 

movimentos dos músculos do olho, resultante de fraturas do complexo orbitário. Os prováveis 

pares de nervos cranianos envolvidos, quando a causa é central, são 

A) III, V e VII. 

B) I, V e VII. 

C) III, IV e VI. 

D) IV, V e VI. 

 

36. Pupilas desiguais (anisocoria), em um paciente letárgico, podem indicar 

A) lesão intracraniana. 

B) lesão do VII par. 

C) lesão do V par. 

D) fratura blow-out. 

 

37. Ocasionalmente, algum procedimento dentário ultrapassa a duração do controle da dor 

clinicamente eficaz, sendo necessário repetir a infiltração de anestésico local. Em geral, essa 

infiltração repetida acarreta, imediatamente, um retorno da anestesia profunda. Entretanto,  

em algumas ocasiões, o clínico pode encontrar maior dificuldade no restabelecimento do 

controle adequado da dor com infiltrações subsequentes. Essa dificuldade é explicada pelo 

aumento da tolerância a uma droga administrada repetidamente . Nesse caso, pode se 

desenvolver, caso seja permitido, o retorno da função nervosa antes da reinfiltração (por 

exemplo, se o paciente se queixa de dor). A duração, a intensidade e a disseminação da 

anestesia diminuem muito com a reinf iltração. O termo que nomeia essa situação clínica é 

A) anafilaxia. 

B) idiossincrasia. 

C) taquifilaxia. 

D) dissociação do anestésico. 

 

38. A técnica da cirurgia ortognática minimamente invasiva (OMI) apresenta vantagens e 

desvantagens em relação à técnica convencional. Na realização da cirurgia (OMI) no osso 

maxilar, é preciso ter muita atenção, pois esta induz a uma maior possibilidade de 

A) sangramentos. 

B) apicectomia dentária. 

C) alargamento nasal. 

D) déficit sensorial.  
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39. Analise o excerto abaixo. 
 

Uma das complicações mais preocupantes, durante as anestesias locais, nos 

procedimentos odontológicos, são as fraturas de agulha, pois esta pode migrar e 

provocar danos a estruturas anatômicas importantes. A imprevisibilidade do desfecho 

pode indicar uma conduta exploratória sob anestesia geral, na região de cabeça e 

pescoço. Obviamente, a análise do benefício e do risco devem ser ponderados. Uma 

vez decidido pela cirurgia exploratória para remoção da agulha, o procedimento pode 

ser auxiliado por uma técnica de localização por meio de imagem. Embora incomum, 

a remoção da agulha, quando essa técnica é indicada, pode ser beneficiada durante 

todo o procedimento. A técnica proporciona uma boa referência sem a ocorrência de 

novos eventos de radiação na sala cirúrgica, sem comprometer a assepsia. Também 

não atrapalha a dissecção local, já que permite, simultaneamente, a visualização da 

imagem e a manipulação cirúrgica, podendo diminuir o tempo operatório e as 

dimensões das incisões.  
 

As informações apresentadas no excerto referem-se à técnica de cirurgia 

A) guiada por tomógrafo, na sala de cirurgia. 

B) utilizando a navegação cirúrgica. 

C) utilizando fluroscopia estática. 

D) guiada por ultrassonografia, na sala de cirurgia. 
 

40. A neuralgia do trigêmeo é um quadro de dor associado ao nervo trigêmeo (NT). Consiste em 

uma doença classificada como uma dor crônica, pois perdura por mais de três meses. Ela 

costuma ser incapacitante, ou seja, pode afastar o paciente de suas atividades sociais e 

profissionais. Erroneamente, tem sido associada a problemas odontológicos, levando a 

tratamentos desnecessários. A principal hipótese responsável pelo aparecimento dessa 

patologia é a 

A) compressão de vasos sanguíneos sob as raízes do NT.  

B) isquemia vascular e nervosa das raízes do NT. 

C) esclerose múltipla associada. 

D) má formação do ângulo pontocerebelar.  
 

41. Quando da utilização de um enxerto microvascularizado da fíbula para reconstruir uma 

mandíbula, o pedículo da artéria fibular será utilizado para a anastomose com os vasos da 

face ou do pescoço. Entretanto, é preciso comprovar que o fluxo sanguíneo para os pés 

estará mantido, para que a área doadora seja escolhida. Portanto , é sempre prudente e 

indicado, no pré-operatório, utilizar-se de uma angiografia ou, mais comumente, de um eco-

doppler para mostrar que há fluxo sanguíneo normal na artéria 

A) fibular.  

B) tibial posterior.  

C) tibial anterior.  

D) poplítea.  
 

42. O uso de fixações zigomáticas é ainda bastante utilizado para reabilitar pacientes com 

maxilas atróficas. O procedimento que pode minimizar os impactos da doença sinusal 

associados a esses implantes é a técnica de 

A) Migliorança et al., 2006. 

B) Stella & Waner, 2000 . 

C) Branemark, 1998. 

D) Simon & Douglas, 2000. 
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43. A classificação de ZAGA, publicada em um estudo transversal por Carlos Aparício em 2011, 

retrata 

A) tipos de rebordos ósseos, de acordo com o tipo de atrofia em maxila severamente 
reabsorvidas. 

B) tipos de próteses dentárias, baseados na anatomia da maxila. 

C) a anatomia do osso zigomático e sua relação com os implantes zigomáticos.  

D) a anatomia da mandíbula em desdentados totais , candidatos à reconstrução óssea. 

 

44. A literatura internacional destaca diferentes opções de tratamento no manejo primário da 

dificuldade respiratória em pacientes com sequência de Pierri Robin. O procedimento 

definitivo que está associado à permeabilidade e à estabilidade da via área com 

previsibilidade, evitando a traqueostomia e melhorando a alimentação , é a 

A) intubação nasofaringeana.  

B) pronação do bebê. 

C) glossorafia precoce. 

D) distração osteogênica mandibular . 

 

45. Trata-se de uma neoplasia benigna rara de tecidos moles, que afeta glândulas salivares . Ela 

tem origem a partir de células ectodérmicas cuja função é contrair-se em volta da porção 

secretora ou dos ductos das glândulas e, assim, ajudar a expelir os seus produtos de 

secreção para o exterior. Apresenta uma variante maligna, e a glândula parótida é a mais 

comumente acometida, compreendendo menos de 7% dos tumores de glândula salivar.  

Essa descrição se refere à neoplasia denominada de 

A) adenoma pleomorfo. 

B) mioeptelioma. 

C) rabdiomioma. 

D) adenocarcinoma. 

 

46. O termo craniossinostose é definido como a fusão prematura de uma sutura da calota 

craniana. Uma descrição mais exata para o termo pode ser a ausência congênita das suturas 

da calota craniana. O resultado é a fusão dos ossos adjacentes às suturas e o bloqueio do 

crescimento destes. A fusão prematura da sutura da calota craniana resulta no 

desenvolvimento limitado do crânio perpendicular à sutura fusionada e em um “crescimento 

excessivo” compensatório nas suturas que permanecem abertas. O resultado é uma 

dismorfologia com características que dependem das suturas afetadas e do potencial das 

consequências neurológicas relacionadas com a compressão do cérebro subjacente. Essa 

clássica teoria é conhecida como lei ou princípio de  

A) Chotzen.  B) Tessier.  C) Saethre.  D) Virchow. 
 

47. Disostose craniofacial é o termo aplicado às formas sindrômicas da craniossinostose. Essas 

alterações são caracterizadas pelo envolvimento de suturas que incluem a calota craniana 

mas também se estendem às estruturas ósseas da base do crânio e do terço médio da fac e. 

Sabe-se que, aproximadamente, 50% dos pacientes desenvolvem apneia obstrutiva do sono 

nos seus primeiros 6 anos de vida. Essas formas sindrômicas são  

A) Pierri Robin, Apert e Crouzon. 

B) Apert, Crouzon e Pfeiffer. 

C) Treacher Collins, Apert e Crouzon. 

D) Curshing, Pierri Robin e Crouzon. 
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48. A odontologia tem obtido um grande progresso na prevenção e na intervenção precoce das 

infecções odontogênicas. Os cirurgiões bucomaxilofaciais  fizeram grandes avanços no 

tratamento e na prevenção da mortalidade das graves infecções odontogênicas. Os cirurgiões 

devem estar preparados para tratar essas infecções. Para isso, é necessário que eles tenham 

conhecimento da anatomia e mantenham-se informados sobre os avanços da microbiologia e 

da terapia antibiótica. Sendo assim, analise 5 situações clínicas distintas abaixo. 
 

I Infecções em espaços anatômicos de baixa gravidade sem sinais de toxidade.  

II Infecções em pacientes imunocomprometidos.  

III 
Infecções em espaços anatômicos de gravidade moderada ou grave com sinais de 
toxidade. 

IV 
Infecções submetidas a múltiplas terapias antibióticas anteriores ou infecções 
crônicas resistentes à terapia.  

V Infecções do tipo abcesso localizadas no palato duro. 

 

A cultura e o teste de sensibilidade são justificados , principalmente, nas situações clínicas 

presentes nos itens 

A) II, III e V. 

B) I, IV e V. 

C) II, III e IV. 

D) I, II e IV. 

 

49. A queiloplastia e a palatoplastia apresentam vantagens e desvantagens quando são 

realizadas. A escolha do período ideal é muito importante para potencializar , ao máximo, os 

efeitos positivos e minimizar os negativos. O principal efeito negativo desses dois 

procedimentos é a 

A) restrição do crescimento maxilar. 

B) voz hiperanasalada.  

C) cicatriz inestética.  

D) má oclusão dentária. 

 

50. De acordo com a filosofia de Champy, a área da mandíbula que apresenta duas linhas ideais 

de fixação (osteosíntese) é representada pela região  

A) condilar. 

B) do corpo mandibular. 

C) sinfisária. 

D) do ramo mandibular. 
 

 


