Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração

Caderno
de Prova
Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais)
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Em que dente, numa exodontia com fórceps, a
força e a amplitude de movimento não são maiores
para vestibular?

19. A posição de Trendelemburg consiste em colocar
o paciente com o tronco e a cabeça numa angulação
de:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

(X)
( )
( )
( )
( )

Primeiro molar inferior.
Primeiro pré-molar inferior.
Segundo molar superior.
Incisivo central inferior.
Canino superior.

b.
c.
d.

17. Em que região está contra-indicada a incisão relaxante até fundo de sulco, em pacientes cuja anatomia
encontra-se normal, segundo Rx panorâmico?
a. ( ) Região entre incisivos centrais inferiores.
b. ( ) Região entre segundo pré-molar e primeiro
molar inferiores.
c. ( X ) Região entre canino e primeiro pré-molar
inferiores.
d. ( ) Região entre primeiro pré-molar e segundo
pré-molar superiores.
e. ( ) Região entre segundo pré-molar e primeiro
molar superiores.

18. Levando-se em consideração as duas partes que
constituem um fórceps (braço e parte ativa), para exodontia do elemento 46, o fórceps mais recomendado
é o que possui:
a. ( ) Ponta ativa no mesmo plano que o braço.
b. ( ) Ponta ativa em forma de baioneta em relação
ao cabo.
c. ( ) Ponta ativa em ângulo obtuso em relação ao
braço.
d. ( X ) Ponta ativa em ângulo reto em relação ao
braço.
e. ( ) O tipo ou angulação da ponta ativa para exodontia do dente em questão, é de escolha
pessoal.

e.

) 5° positivos em relação aos membros
inferiores.
( ) 10° negativos em relação aos membros
inferiores.
( ) 15° positivos em relação aos membros
inferiores.
( ) 20° negativos em relação aos membros
inferiores.
( X ) 30° negativos em relação aos membros
inferiores.

20. Com relação às hemorragias secundárias pósexodônticas, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Se não tratados previamente, pacientes com
a flora intestinal comprometida pelo uso contínuo de antibióticos de largo espectro estão
sujeitos à hemorragia pós exodontia.
b. ( ) Após exodontia, não existe preocupação do
profissional em relação à saliva que penetra
no alvéolo, pois a mesma não interfere na
retenção do coágulo.
c. ( ) Pacientes que ingerem ácido acetil salicílico não necessitam de preparo prévio para
exodontia, pois a droga não interfere na
coagulação.
d. ( ) Pacientes que ingerem álcool diariamente
estão liberados para a exodontia sem preparo
prévio.
e. ( ) Os medicamentos anticancerígenos não interferem no mecanismo de coagulação após
exodontia.

.
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21. Em relação às incisões e retalhos onde o objetivo
é intra-ósseo, assinale a alternativa correta.

24. Num politraumatizado, onde é detectada parada
cárdio-respiratória, qual a conduta dos socorristas?

a. ( ) Incisão Caldwell Luc é indicada para remoção
de torus mandibular.
b. ( ) Num retalho quadrangular, o ápice deverá
ser maior que a base para garantir a
vascularização.
c. ( X ) Retalhos triangulares são confeccionados para
remoção cirúrgica de terceiros molares intraósseos e a incisão relaxante é feita na porção
mesial do segundo molar.
d. ( ) Incisão em envelope é indicada para remoção de terceiros molares retidos intra-ósseos,
posicionados próximos ao ápice radicular dos
segundos molares.
e. ( ) Incisão semi-lunar dá amplitude suficiente
para o tratamento cirúrgico do periápice de
vários elementos dentais (na mesma incisão).

a. (

22. Em relação ao tratamento das alveolites secas,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É tratada com abertura do alvéolo, remoção
de todo o coágulo com curetagem, irrigação e
sutura.
( X ) É tratada com suave irrigação e inserção de
medicamento durante 3 a 6 dias, preservando-se o coágulo restante.
( ) É tratada com abertura do alvéolo, raspagem
das paredes alveolares através de osteotomia
com broca, irrigação e sutura.
( ) O tratamento é apenas sistêmico através de
antibioticoterapia por ser um processo associado à infecção.
( ) O tratamento é apenas sistêmico através de
analgésico e antiinflamatório.

23. Em pacientes que necessitam de internação hospitalar para submeter-se à cirurgia odontológica sob
anestesia geral inalatória, a oxigenação é uma das etapas prévias à intubação e prepara o paciente para uma:
a.
b.
c.
d.
e.
.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apnéia.
Bradicardia.
Hipotensão arterial.
Hipertensão arterial.
Desobstrução dos brônquios.
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b.
c.
d.
e.

) 15 compressões torácicas por
1 insulfação pulmonar.
( X ) 15 compressões torácicas por
2 insulfações pulmonares.
( ) 15 compressões torácicas por
4 insulfações pulmonares.
( ) 15 compressões torácicas por
8 insulfações pulmonares.
( ) 15 compressões torácicas por
15 insulfações pulmonares.

25. Um paciente foi vítima de queda da própria altura,
sofrendo trauma dental com avulsão dos elementos11
e 21. Ambos os dentes foram mantidos em saliva por
30 minutos até o atendimento do profissional que,
após todas as medidas curativas e preventivas para
o caso, reimplantou os dentes, fixando-os através de
esplintagem. Qual o tempo que os elementos dentais
deverão permanecer sob esplintagem?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

7 – 10 dias.
20 – 30 dias.
30 – 60 dias.
60 – 90 dias.
90 – 120 dias.

26. Em dentes que sofrem traumatismos e que se
diagnostica como concussão, o tratamento local normalmente é feito por meio de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Esplintagem rígida por por 15 dias.
Esplintagem semi-rígida por 60 dias.
Esplintagem semi-rígida por 30 dias.
Esplintagem rígida por 45 dias.
Alívio oclusal sem esplintagem.
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27. Qual o diagnóstico para um paciente que relata
sensação anormal e desagradável produzida por um
estímulo normal?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Alodinia.
Hipoalgia.
Hiperalgia.
Disestesia.
Neuropraxia.

31. Um paciente com 80 anos apresentou-se em
ambulatório hospitalar com aumento de volume bilateral na região da glândula parótida, há aproximadamente três anos.
Ao exame clínico, o profissional observou aumento
difuso e limites imprecisos em ambas as glândulas
parótidas, restos radiculares, periodontite e aumento
de volume na região látero-superior das órbitas.
Relata xerostomia, com episódios de aumento e diminuição de volume no início do crescimento.

28. Um paciente apresenta lesão intra-bucal com
alteração de cor, circunscrita e plana. Lesões com essas
características são chamadas de:

Pelas características clínicas da lesão, o profissional
inclina sua suspeita de diagnóstico para:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Mácula.
Vesícula.
Pápula.
Nódulo.
Pústula.

29. Considere um paciente com tumor de língua
com necessidade de radioterapia, possuindo vários
elementos dentais com indicação para exodontia.
Qual o melhor momento para se realizar a intervenção
exodôntica?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

7 dias depois da radioterapia.
10 dias antes da radioterapia.
14 dias depois da radioterapia.
18 dias depois da radioterapia.
21 dias antes da radioterapia.

30. A partir de quanto tempo de cirurgia deverá ser
administrado no paciente antioticoterapia para prevenção da infecção da ferida cirúrgica?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

180 minutos.
120 minutos.
90 minutos.
60 minutos.
30 minutos.

( )
( )
( )
(X)
( )

Síndrome de Sjogren.
Adenoma canalicular.
Adenoma pleomórfico.
Lesão linfoepitelial benigna.
Cistadenoma papilar linfomatoso.

32. O antibiótico de escolha para o tratamento de
infecção odontogênica é a penicilina. Em pacientes
alérgicos à droga acima, o medicamento de escolha é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Cefaloxina.
Eritromicina.
Clindamicina.
Metronidazol.
Tetraciclina.

33. Qual droga analgésica pode ser administrada sem
restrições em pacientes com doença renal?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aspirina.
Dipirona.
Tramadol.
Meperidina.
Paracetamol.

.
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34. Quando detectada doença renal no paciente que
necessita de intervenção cirúrgica, qual anestésico
local pode ser usado?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Articaína.
Xilocaína.
Prilocaína.
Bupivacaína.
Sem restrições.

38. Em relação às osteotomias mandibulares para
movimentoção esquelética, é correto afirmar:
a. (

b.

c.
35. Considere um paciente portador de doença renal
crônica, com necessidade de diálise, com cirurgia
marcada. Qual o protocolo em relação ao intervalo de
tempo necessário antes e após a intervenção?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1 dia antes e 1 dia após.
3 dias antes e 3 dias após.
5 dias antes e 3 dias após.
7 dias antes e 5 dias após.
10 dias antes e 7 dias após.

36. Quais nervos cranianos passam pelo seio
cavernoso?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I, II e III.
III, IV, V e VI.
V, VII, X e XI.
VII e VIII.
IX , X e XII.

37. A Sociedade Americana de Anestesiologistas
elaborou um processo de avaliação de acordo com
o estado físico ou categorias de risco médico (ASA I,
ASA II, ASA III, ASA IV E ASA V) que deve ser levado em
consideração em pacientes cirúrgicos, na anamnese.
Pacientes com doença sistêmica severa, que limita as
atividades, mas não é incapacitante, estão enquadrados na modalidade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ASA I.
ASA II.
ASA III.
ASA IV.
ASA V.

.
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d.
e.

) A osteotomia vertical de ramo é indicada
para grandes avanços mandibulares e tratamento do desarranjo interno da articulação
temporomandibular.
( ) Umas das vantagens da osteotomia sagital é
não haver comprometimento do nervo alveolar inferior.
( ) Na osteotomia vértico-sagital de ramo, existe
o risco iminente de lesão ao nervo alveolar
inferior.
( X ) A osteotomia sagital de ramo é indicada para
avanço, recuo e correção de assimetrias faciais.
( ) A osteotomia vértico-sagital é indicada para
grandes avanços mandibulares.

39. Em análise cefalométrica, norma lateral, podemos
afirmar:
a. ( ) O ângulo SNA tem como norma 72°.
b. ( ) O ângulo FMA mede a relação do plano oclusal da maxila com a base do crânio.
c. ( X ) O ângulo SNB representa a posição da mandíbula em relação à base do crânio.
d. ( ) O ângulo nasolabial em indivíduos adultos
varia de 70 a 85.
e. ( ) A linha de Holdaway em indivíduos com perfil
harmonioso é traçada do ponto mais anterior
do mento mole, ponto mais anterior do lábio
superior e cruza a ponta do nariz.

40. Um paciente com parada respiratória deu entrada
na emergência do hospital com sinais clínicos de cianose. O exame que detecta tal fenômeno é o hemograma na dosagem de hemoglobina. Qual o nível
mínimo de hemoglobina o organismo precisa atingir
para que o paciente se torne cianótico?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

3 g/dl.
5 g/dl.
7 g/dl.
9 g/dl.
11 g/dl.
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41. Paciente politraumatizado, com traumatismo
crânio-encefálico, com diagnóstico, segundo tomografia computadorizada, de hematoma subdural. Qual a
localização do coágulo sangüíneo nesse tipo de lesão?
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Entre dura-mater e a pia-mater.
Entre a aracnóidea e a pia-máter.
Entre a dura-mater e a aracnóidea.
Entre a cortical interna do crânio e a duramater.
) Essa lesão caracteriza-se pelo rompimento de
todas as meninges.

42. Qual o tempo de viabilidade das fibras periodontais em dentes avulsionados, colocados imediatamente no leite?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2 horas.
4 horas.
6 horas.
8 horas.
12 horas.

43. As artérias temporais profundas são ramos da
artéria:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Maxilar.
Carótida externa.
Carótida interna.
Meníngea média.
Palatina ascendente.

44. Em pacientes politraumatizados que apresentam
sinal de Battle podemos suspeitar de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fratura Le Fort I clássica.
Fratura Le Fort II clássica.
Fratura do osso etmóide.
Comprometimento da fossa craniana média.
Comprometimento da fossa craniana anterior.

45. Um paciente politraumatizado deu entrada na
emergência do hospital com vias aéreas comprometidas. Ao exame clínico e por imagem detectou-se
fratura bilateral desfavorável em ambos os lados da
parassínfese de mandíbula. Qual grupo de músculos é
responsável pela obstrução respiratória?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Masseter, temporal e pterigóideo medial.
Gênioglosso, digástrico e temporal.
Gênio-hióideo, digástrico e mileo-hióideo.
Gênio-hideo, masseter e digástrico.
Pterigóideo lateral, pterigóideo medial e
gênio-hideo.

46. Numa fratura de côndilo mandibular, qual o músculo responsável pelo seu deslocamento para a fossa
ptérigo-maxilar?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Masseter.
Temporal.
Pterigóideo medial.
Pterigóideo lateral.
Ventre anterior do digástrico.

47. Um paciente vítima de acidente automobilístico
deu entrada no hospital com fratura Le Fort II clássica,
segundo exame clínico e por imagem, com indicação
cirúrgica como tratamento. Optou-se pelo tratamento
através da fixação interna rígida.
Quais as regiões mais indicadas para a aplicação de
mini-placas?
a. ( ) Rebordos infra-orbitários e bossas caninas.
b. ( ) Rebordos infra-orbitários e suturas frontozigomáticas.
c. ( ) Cristas zigomático-maxilares e bossas caninas.
d. ( ) Cristas zigomático-maxilares e suturas frontozigomáticas.
e. ( X ) Cristas zigomático-maxilares e rebordos infraorbitários.

.
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48. Que porcentagem de tecido pode ser perdido
sem provocar defeito estético significativo após o
fechamento primário de uma lesão avulsiva de lábio
superior?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2%
5%
10%
25%
35%

49. Assinale a alternativa correta em relação às fraturas de maxila:
a. ( ) O ligamento cantal está inserido no osso nasal.
b. ( ) Dacriocistite é sinal característico das fraturas
Le Fort I clássicas.
c. ( ) Epífora está presente em trauma de glândula
lacrimal.
d. ( ) Hematoma peri-orbitário é sinal das fraturas
Le Fort I, clássicas.
e. ( X ) Hematossimus pode estar presente nas fraturas Le Fort.

50. Considere um paciente com trauma facial com
diagnóstico de fratura de mandíbula, com traço entre
o 46 e 47, deslocamento do segmento posterior, provocando contato prematuro com os molares antagonistas do lado da fratura.
Quais os músculos responsáveis pelo deslocamento?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Masseter, platisma e pterigóideo lateral.
Pterigóideo medial, masseter e temporal.
Temporal, pterigóideo lateral e masseter.
Mileo-hídeo, gênio-hídeo e gênio-glosso.
Temporal, masseter e platisma.

.
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