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GABARITO OFICIAL 
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CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 
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01 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

02 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

03 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

04 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

05 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

06 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

07 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

08 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

09 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

10 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

11 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

12 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  



 

13 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

14 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

15 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

16 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

17 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

18 * 
QUESTÃO ANULADA  

19 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

20 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

21 A 
As outras opções estão relacionadas às técnicas de marsupialização e descompressão. 
 

22 B 
No ceratocisto o tecido conjuntivo da cápsula não apresenta infiltrado inflamatório com 
freqüência. As outras opções são bem características do ceratocisto. 

23 A 
São lesões reacionais com aspecto clínico semelhante, só diferenciadas pelo exame 
histopatológico. 
 

24 C 
Esta característica é confirmação de diagnóstico após exploração cirúrgica. 
 

25 D 
Dentre a opções é o único de origem mesenquimal. 
 

26 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

27 A 
Dentre as alternativas apresentadas , a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

28 B 
Esta opção visa resultado estético e funcional adequados, além da estabilidade do tratamento. 
 

29 A 
Nas outras opções o tratamento cirúrgico da anquilose é específico. 
 

30 A 
As outras opções estão relacionadas a outras técnicas cirúrgicas. 
 

31 D 
O bloqueio do canal de Na pela teoria do receptor específico ou da expansão da membrana, é 
considerado o mecanismo de ação dos anestésicos locais. 

32 A 
São as únicas opções de ansiolíticos. 

33 A 
A noradrenalina tem pouca ação nos receptores β2 por isso alguns efeitos sistêmicos são 
diferentes ou variam na intensidade. 

34 C 
São anestésicos com ligação proteica mais intensa. 

35 A 
A questão é de matemática. 

36 D 
O anestésico provoca irritação no tecido muscular com inflamação e espasmo, causando o trismo. 

37 A 
Movimentos clássicos da exodontia com fórceps. 

38 C 
Nos molares inferiores as raízes são mesial e distal, então para separá-las o corte da broca deve 
ser no sentido vestíbulo-lingual. 

39 C 
Essas características aumentam o grau de dificuldade das exodontias. 

40 B 
São os fórceps clássicos do padrão americano. 
 



 

41 C 
É a indicação mais comum de exodontia de terceiros molares, enquanto que as outras opções (a 
e b),existem dúvidas que sejam complicações causadas pelos terceiros molares. 
 

42 * 
QUESTÃO ANULADA  

43 D 
É o único método de hemostasia indicado para tecido ósseo. 

44 C 
As outras complicações não estão relacionada a contaminação. 
 

45 B 
Fechar imediatamente impede a formação da fístula. 
 

46 B 
O vasodilatador é para a crise de angina, caso a dor não passe , a suspeita é de infarto , por isso 
o uso da aspirina e o encaminhamento ao hospital. 
 

47 C 
Soluções com degermantes e alcoólicas não devem ser usadas nas mucosas. 
 

48 B 
Essa seqüência é clássica para manutenção da cadeia asséptica. 
 

49 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

50 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

51 A 
Quadro clínico característico. 
 

52 D 
São os únicos que não fazem parte desses grupos. 
 

53 C 
É o único vaso sangüíneo próximo. 
 

54 C 
É a única opção onde a conduta de sair da fase aguda para realizar o procedimento cirúrgico é 
obedecida , além da escolha , dose e  posologia correta do antibacteriano. 

55 C 
Os anestésicos do grupo amida são metabolizados no fígado. 

56 B 
Essa classificação orienta o grau de deslocamento dos segmentos ósseos sob ação muscular. 
 

57 C 
É sinal patognomônico nas fraturas de arco zigomático. 
 

58 C 
Essa conduta visa não mutilar ainda mais o paciente e facilitar uma futura reabilitação com 
implantes. 
 

59 * 
QUESTÃO ANULADA  

60 D 
Técnica clássica para instalação de implantes na região posterior da maxila. 
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01 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

02 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

03 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

04 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

05 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

06 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

07 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

08 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

09 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

10 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

11 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

12 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

13 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  



 

14 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

15 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

16 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

17 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

18 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

19 * 
QUESTÃO ANULADA 

20 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

21 C 
É a indicação mais comum de exodontia de terceiros molares, enquanto que as outras opções (a 
e b),existem dúvidas que sejam complicações causadas pelos terceiros molares. 
 

22 * 
QUESTÃO ANULADA  

23 D 
É o único método de hemostasia indicado para tecido ósseo. 
 

24 C 
As outras complicações não estão relacionada a contaminação. 
 

25 B 
Fechar imediatamente impede a formação da fístula. 
 

26 B 
O vasodilatador é para a crise de angina, caso a dor não passe , a suspeita é de infarto , por isso 
o uso da aspirina e o encaminhamento ao hospital. 
 

27 C 

Soluções com degermantes e alcoólicas não devem ser usadas nas mucosas. 

28 B 
Essa seqüência é clássica para manutenção da cadeia asséptica. 
 

29 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

30 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

31 A 
Quadro clínico característico. 
 

32 D 
São os únicos que não fazem parte desses grupos. 
 

33 C 
É o único vaso sangüíneo próximo. 
 

34 C 
É a única opção onde a conduta de sair da fase aguda para realizar o procedimento cirúrgico é 
obedecida , além da escolha , dose e  posologia correta do antibacteriano. 

35 C 
Os anestésicos do grupo amida são metabolizados no fígado. 

36 B 
Essa classificação orienta o grau de deslocamento dos segmentos ósseos sob ação muscular. 
 

37 C 
É sinal patognomônico nas fraturas de arco zigomático. 
 

38 C 
Essa conduta visa não mutilar ainda mais o paciente e facilitar uma futura reabilitação com 
implantes. 
 



 

39 * 
QUESTÃO ANULADA  

40 D 
Técnica clássica para instalação de implantes na região posterior da maxila. 
 

41 A 
As outras opções estão relacionadas às técnicas de marsupialização e descompressão. 
 

42 B 
No ceratocisto o tecido conjuntivo da cápsula não apresenta infiltrado inflamatório com 
freqüência. As outras opções são bem características do ceratocisto. 

43 A 
São lesões reacionais com aspecto clínico semelhante, só diferenciadas pelo exame 
histopatológico. 
 

44 C 
Esta característica é confirmação de diagnóstico após exploração cirúrgica. 
 

45 D 
Dentre a opções é o único de origem mesenquimal. 
 

46 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

47 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

48 B 
Esta opção visa resultado estético e funcional adequados, além da estabilidade do tratamento. 
 

49 A 
Nas outras opções o tratamento cirúrgico da anquilose é específico. 
 

50 A 
As outras opções estão relacionadas a outras técnicas cirúrgicas. 
 

51 D 
O bloqueio do canal de Na pela teoria do receptor específico ou da expansão da membrana, é 
considerado o mecanismo de ação dos anestésicos locais. 

52 A 
São as únicas opções de ansiolíticos. 
 

53 A 
A noradrenalina tem pouca ação nos receptores β2 por isso alguns efeitos sistêmicos são 
diferentes ou variam na intensidade. 
 

54 C 
São anestésicos com ligação proteica mais intensa. 
 

55 A 
A questão é de matemática. 
 

56 D 
O anestésico provoca irritação no tecido muscular com inflamação e espasmo, causando o trismo. 
 

57 A 
Movimentos clássicos da exodontia com fórceps. 
 

58 C 
Nos molares inferiores as raízes são mesial e distal, então para separá-las o corte da broca deve 
ser no sentido vestíbulo-lingual. 
 

59 C 
Essas características aumentam o grau de dificuldade das exodontias . 
 

60 B 
São os fórceps clássicos do padrão americano. 
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01 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

02 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

03 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

04 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

05 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

06 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

07 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

08 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

09 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

10 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

11 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

12 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 



 

13 * 
QUESTÃO ANULADA.  

14 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

15 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

16 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

17 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

18 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

19 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

20 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

21 A 
Quadro clínico característico. 
 

22 D 
São os únicos que não fazem parte desses grupos. 
 

23 C 
É o único vaso sangüíneo próximo. 
 

24 C 
É a única opção onde a conduta de sair da fase aguda para realizar o procedimento cirúrgico é 
obedecida , além da escolha , dose e  posologia correta do antibacteriano. 

25 C 
Os anestésicos do grupo amida são metabolizados no fígado. 

26 B 
Essa classificação orienta o grau de deslocamento dos segmentos ósseos sob ação muscular. 
 

27 C 
É sinal patognomônico nas fraturas de arco zigomático. 
 

28 C 
Essa conduta visa não mutilar ainda mais o paciente e facilitar uma futura reabilitação com 
implantes. 
 

29 * 
QUESTÃO ANULADA  

30 D 
Técnica clássica para instalação de implantes na região posterior da maxila. 
 

31 A 
As outras opções estão relacionadas às técnicas de marsupialização e descompressão. 
 

32 B 
No ceratocisto o tecido conjuntivo da cápsula não apresenta infiltrado inflamatório com 
freqüência. As outras opções são bem características do ceratocisto. 

33 A 
São lesões reacionais com aspecto clínico semelhante, só diferenciadas pelo exame 
histopatológico. 
 

34 C 
Esta característica é confirmação de diagnóstico após exploração cirúrgica. 
 

35 D 
Dentre a opções é o único de origem mesenquimal. 
 

36 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

37 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa A é a única que apresenta resultado estético e 
funcional adequado. 

38 B 
Esta opção visa resultado estético e funcional adequados, além da estabilidade do tratamento. 

39 A 
Nas outras opções o tratamento cirúrgico da anquilose é específico. 
 

40 A 
As outras opções estão relacionadas a outras técnicas cirúrgicas. 
 



 

41 D 
O bloqueio do canal de Na pela teoria do receptor específico ou da expansão da membrana, é 
considerado o mecanismo de ação dos anestésicos locais. 

42 A 
São as únicas opções de ansiolíticos. 

43 A 
A noradrenalina tem pouca ação nos receptores β2 por isso alguns efeitos sistêmicos são 
diferentes ou variam na intensidade. 
 

44 C 
São anestésicos com ligação proteica mais intensa. 
 

45 A 
A questão é de matemática. 
 

46 D 
O anestésico provoca irritação no tecido muscular com inflamação e espasmo, causando o trismo. 
 

47 A 
Movimentos clássicos da exodontia com fórceps. 
 

48 C 
Nos molares inferiores as raízes são mesial e distal, então para separá-las o corte da broca deve 
ser no sentido vestíbulo-lingual. 
 

49 C 
Essas características aumentam o grau de dificuldade das exodontias . 
 

50 B 
São os fórceps clássicos do padrão americano. 
 

51 C 
É a indicação mais comum de exodontia de terceiros molares, enquanto que as outras opções (a 
e b),existem dúvidas que sejam complicações causadas pelos terceiros molares. 
 

52 * 
QUESTÃO ANULADA  

53 D 
É o único método de hemostasia indicado para tecido ósseo. 

54 C 
As outras complicações não estão relacionada a contaminação. 
 

55 B 
Fechar imediatamente impede a formação da fístula. 
 

56 B 
O vasodilatador é para a crise de angina, caso a dor não passe , a suspeita é de infarto , por isso 
o uso da aspirina e o encaminhamento ao hospital. 
 

57 C 
Soluções com degermantes e alcoólicas não devem ser usadas nas mucosas. 
 

58 B 
Essa seqüência é clássica para manutenção da cadeia asséptica. 
 

59 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

60 D 
De acordo com as recomendações da AHA. 
 

 
 
 


