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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Cirurgião Dentista - Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4

Cargo: Cirurgião Dentista - Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial

QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

5

Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Cirurgião Dentista - Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

No planejamento cirúrgico, deve-se considerar
condições médicas que podem afetar a capacidade
do paciente em suportar uma cirurgia oral e
maxilofacial e a cicatrização de feridas. Assim,
a pressão arterial deve sempre ser questionada
e verificada em pacientes que serão submetidos
a procedimentos cirúrgicos. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Cargiologia (2010), é
considerada hipertensão estágio 1 em pacientes
acima de 18 anos quando a pressão sistólica (em
mm Hg) estiver
com valores a partir de 130.
entre 130 e 139.
entre 140 e 159.
entre 160 e 179.
acima de 180.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

(A)

(B)

(C)

(D)
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Se o cirurgião-dentista concluir que pode realizar
uma cirurgia eletiva de um paciente com histórico
de angina em ambulatório, deve ter um cuidado
especial com a quantidade de anestésico local
que utilizará. Embora exista controvérsia acerca
do uso de anestésicos locais contendo adrenalina
em pacientes com angina, os benefícios
(anestesia prolongada e acentuada) superam os
riscos. Contudo, deve-se ter cuidado em evitar a
administração excessiva pelo uso de técnica com
injeção adequada e dando não mais que
1,8 mL de solução anestésica local com concentração
de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,018 mg
a cada período de 30 minutos.
2,6 mL de solução anestésica local com concentração
de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,026 mg
a cada período de 30 minutos.
3,6 mL de solução anestésica local com concentração
de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,036 mg
a cada período de 30 minutos.
4,0 mL de solução anestésica local com concentração
Cargo: Cirurgião Dentista - Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial

(E)

( )

de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,04 mg
a cada período de 30 minutos.
5,4 mL de solução anestésica local com concentração
de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,054 mg
a cada período de 30 minutos.

( )
( )

QUESTÃO 28
Os vasoconstritores são adições importantes
às soluções dos anestésicos locais. Porém, a
administração intravascular de vasoconstritores,
assim como sua administração em indivíduos
“sensíveis” (hiper-reativos) ou a ocorrência de
interações farmacológicas não previstas podem
produzir manifestações clínicas significativas.
O vasoconstritor associado a anestésicos locais
de uso em Odontologia que pode causar intensa
vasoconstrição periférica com possível elevação
dramática da pressão arterial é a
(A)
adrenalina.
(B)
noradrenalina.
(C)
felipressina.
(D)
fenilefrina.
(E)
levonordefrina.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para realizar anestesias com segurança, é preciso
saber o peso do paciente e a dose máxima do
anestésico que será utilizado. Para um paciente do
gênero masculino de 82 quilos, ASA I, o número
máximo de tubetes de bupivacaína 0,5 % com
vasoconstritor que pode ser utilizado é
3 tubetes.
5,5 tubetes.
6 tubetes.
10 tubetes.
11,8 tubetes.

QUESTÃO 31

Após uma exodontia, pode se instalar um quadro
de alveolite seca ou alveolite supurada. Relacione
as colunas e assinale a alternativa com a sequência
correta.
Alveolite seca.

2.

Alveolite supurada.

3.

Alveolite seca e supurada .

Existem cinco tipos de reações alérgicas, sendo a
anafilaxia a mais severa. O seu tratamento tem por
objetivo a manutenção da oxigenação e a perfusão
de órgãos vitais. A adrenalina é a droga de escolha
e deve ser imediatamente administrada. É utilizada
em solução aquosa a 1:1000, sendo a dose para
adultos de 0,3ml a 0,5ml por via intramuscular ou
subcutânea, e a dose para crianças de
0,01 mg por quilo de peso.
0,02 mg por quilo de peso.
0,03 mg por quilo de peso.
0,1 mg por quilo de peso.
0,3 mg por quilo de peso.

QUESTÃO 33
Diferente de outras nações emergentes, o governo
brasileiro adotou medidas contra o cigarro antes
de ele se tornar uma ameaça mundial (INCA,
2014). O tabagismo é um dos principais fatores de
risco para o desenvolvimento de DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica), uma condição que
causa obstrução progressiva do fluxo aéreo.
Sobre o atendimento a esses pacientes, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Quando os pacientes com DPOC estão usando
corticoides, o dentista deve considerar o uso de
suplementação adicional antes da cirurgia.
(B)
Sedativos, hipnóticos e narcóticos que deprimam a
respiração devem ser evitados.
(C)
Os pacientes podem precisar ser mantidos numa
posição sentada, com o encosto da cadeira numa
posição mais vertical, para que possam lidar melhor
com a grande quantidade de secreções pulmonares.
(D)
Deve-se sempre utilizar suplementação de oxigênio
durante os procedimentos cirúrgicos em pacientes
com DPOC grave.
(E)
O paciente deve ser agendado para o período da
tarde, a fim de permitir a eliminação de secreções.

QUESTÃO 30
Em cirurgias bucomaxilofaciais, às vezes é
importante a utilização de um anestésico local
potente. Em relação à lidocaína, mepivacaína e
prilocaína, pode-se afirmar que a bupivacaína
apresenta uma potência
(A)
1,5 vezes maior.
(B)
duas vezes maior.
(C)
três vezes maior.
(D)
quatro vezes maior.
(E)
seis vezes maior.

1.

3–1–2
2–1–3
2–3–1
1–2–3
1–3–2

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Decorrente de uma curetagem insuficiente
após exodontia.
Necessária a prescrição de antibiótico
sistêmico.
Dor intensa, persistente, lancinante,
irradiante e pouco responsiva aos
analgésicos.
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QUESTÃO 34

O Ministério da Saúde tem proporcionado a
instalação de implantes para a substituição
de elementos dentários perdidos. No entanto,
pacientes que utilizaram bisfosfonatos não
devem ser indicados para este procedimento.
Sobre a osteonecrose dos maxilares associada a
bisfosfonatos, marque V para verdadeiro e F para
falso e assinale a alternativa com a sequência
correta.
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os
bisfosfonatos
podem
causar
osteonecrose apenas em pacientes que
foram submetidos à radioterapia.
Estudos
recentes
apontam
como
importantes
fatores
implicados
na
instalação e progressão da necrose o
efeito antiangiogênico e a inibição de
osteoclastos causados pelo medicamento.
Na presença de osteonecrose dos maxilares
associada a bisfosfonatos, deve-se avaliar
seu estágio e verificar a necessidade
de cuidados tópicos com clorexidina,
antibioticoterapia e debridação cirúrgica.

QUESTÃO 37
Paciente de 41 anos, gênero masculino, diabético,
procura atendimento odontológico devido à
paralisia facial, sensação de obstrução nasal, dor
facial e celulite facial. No exame clínico verificase região de necrose no palato. O diagnóstico
provável é de
(A)
paracoccidioidomicose, uma infecção normalmente
autolimitante.
(B)
histoplasmose, uma infecção bacteriana que pode
levar à morte se não tratada.
(C)
blastomicose, seu tratamento é feito com antifúngicos
sistêmicos e o prognóstico é bom.
(D)
zigomicose, uma infecção oportunista que requer
tratamento cirúrgico e medicamentoso, mas com
prognóstico bom.
(E)
zigomicose,
uma
infecção
oportunista
que
frequentemente provoca morte fulminante.

V–V–V
V–F–V
F–V–V
F–V–F
F–F–F

QUESTÃO 35

Infecções de origem odontológica estão entre as
possíveis causas da endocardite infecciosa. Em
2007, a American Heart Association modificou
seu protocolo para a prevenção da endocardite
infecciosa. Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.

Condições que necessitam de profilaxia
antibiótica.

2.

Condições que não necessitam de profilaxia
antibiótica.

( )
( )
( )

Prolapso de valva mitral com regurgitação.
Cardiopatia reumática.
Tetralogia de Fallot.

se instale. Quando do atendimento odontológico
a esses pacientes, é importante que o cirurgiãodentista saiba a contagem das células CD4,
pois determinados procedimentos podem gerar
bacteremia e necessitar de profilaxia antibiótica,
caso essas células estejam com contagens abaixo
de 350 células por milímetro cúbico. Para realizar
uma estimativa da contagem dessas células, podese utilizar o hemograma, já que os linfócitos T CD4
representam cerca de
20% dos linfócitos totais.
20% dos leucócitos totais.
10% dos leucócitos totais.
10% dos linfócitos totais.
5% dos linfócitos totais.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)

1 – 1 – 2.
1 – 2 – 1.
1 – 2 – 2.
2 – 2 – 1.
2 – 1 – 1.

(D)
(E)

QUESTÃO 36

Os espaços fasciais da cabeça e pescoço
representam as principais vias para a difusão de
infecções profundas. A falha em reconhecer e tratar
apropriadamente a infecção do espaço fascial
pode resultar em óbito por obstrução das vias
aéreas ou mediastenite. Um importante espaço
potencial para a difusão das infecções de cabeça
e pescoço para o mediastino é o denominado
“espaço de risco”, localizado entre
a divisão alar e a pré-vertebral da camada profunda da
fáscia cervical profunda.
a lâmina cortical vestibular, a mucosa alveolar
superposta e o músculo bucinador.
o músculo mentoniano superiormente e o platisma
inferiormente.
a mucosa bucal e o assoalho de boca superiormente e
o músculo milo-hioideo inferiormente.
o músculo milo-hioideo superiormente e o músculo
platisma inferiormente.

QUESTÃO 39
Para o tratamento de abscessos e celulite,
os dois elementos mais importantes são o
correto diagnóstico e a remoção da causa. A
antibioticoterapia pode ser indicada como parte
do tratamento

De acordo com dados do Ministério da Saúde,
cerca de 530 mil pessoas vivem com HIV no
Brasil. Essas pessoas precisam ter a contagem de
suas células CD4 monitoradas para que a terapia
antirretroviral seja instituída antes que a doença
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

para a prevenção de flare-ups.
após a incisão para drenagem de edema localizado.
quando há fístula ativa.
após cirurgia endodôntica.
apenas quando houver sinais de comprometimento
sistêmico.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 40

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Sobre o diagnóstico por imagem de infecções
maxilofaciais e dos espaços faciais, assinale a
alternativa INCORRETA.
Tomadas radiográficas anteroposterior e lateral dos
tecidos moles cervicais são especialmente importantes
se estão obstruídas as vias aéreas.
O uso de agentes de contraste intravenosos em
ressonância magnética pode provocar mais reações
adversas que os agentes de contraste utilizados em
tomografias computadorizadas.
Tomadas radiográficas anteroposterior e lateral dos
tecidos moles cervicais são especialmente indicadas
no tratamento de processos inflamatórios ou
infecciosos envolvendo os espaços submandibulares,
parafaríngeo ou retrofaríngeo, que podem causar
comprometimento das vias aéreas.
Tomografias computadorizadas têm capacidade de
avaliar facilmente a integridade da cortical óssea.
A ressonância magnética não envolve o uso de
radiação ionizante para gerar imagens, mas conta
com uma combinação de um campo magnético e
energia de radiofrequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43
Ainda em relação à esterilização, a RDC n°15 alterou
a frequência de alguns testes de monitoramento do
processo. De acordo com essa RDC, a frequência
do teste microbiológico deve ser
(A)
diária e do indicador de classe V em toda carga.
(B)
semanal, assim como do indicador de classe V.
(C)
semanal e do indicador de classe V em todos os
pacotes.
(D)
mensal e do indicador de classe V em todos os
pacotes.
(E)
mensal e do indicador de classe V em toda carga.
QUESTÃO 44
Os princípios e as etapas para a remoção de
dentes impactados são os mesmos utilizados para
extrações cirúrgicas simples. A técnica consiste em
cinco etapas básicas e apresenta particularidades.
Assinale a alternativa INCORRETA a este respeito.
(A)
A primeira etapa para a remoção de dentes impactados
consiste na avaliação da necessidade e quantidade de
remoção de osso para expor o dente, permitindo a sua
secção e retirada.
(B)
É preferível realizar a secção dos dentes inclusos ao
invés de remover uma quantidade maior de tecido
ósseo.
(C)
Para ganhar acesso à área e visualizar o osso de
revestimento que deve ser removido, o cirurgiãodentista deve rebater um retalho, sendo, na maioria
das situações, o retalho em envelope a técnica
preferencial.
(D)
A incisão na mandíbula não deve seguir posteriormente
em linha reta, mas deve ser feita sobre o osso, para
evitar a lesão do nervo lingual.
(E)
Para a extração de molares superiores inclusos
também se recomenda um retalho em envelope, mas
pode ser necessária uma incisão relaxante, que pode
ser feita na face mesial do segundo molar.

QUESTÃO 41

O diagnóstico por imagem de processos
inflamatórios envolvendo o terço médio da face
geralmente se inicia com radiografias simples, mas
vistas essenciais devem ser incluídas em estudos
do terço médio da face e dos seios paranasais.
São as vistas de Waters, Caldwell e laterais.
Relacione as colunas e assinale a alternativa com
a sequência correta.
1.
2.
3.

Vista de Waters.
Vista de Caldwell.
Vista lateral.

( )

Proporciona ótima visualização das
estruturas
faciais
anteriores
sem
sobreposição de estruturas posteriores.
Proporciona ótima visualização das linhas
média e posterior das estruturas faciais,
tais como a órbita, os seios etmoidal e
frontal e a fossa nasal.
É útil na diferenciação entre a translucência
diminuída dos seios frontais como
resultado do espessamento da parede do
seio ou de sinusite.

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para a realização de uma cirurgia segura, a
esterilização é um dos passos fundamentais.
O artigo esterilizado deve passar por limpeza
e esterilização, ser mantido em condições de
esterilidade até o momento de uso e a embalagem
utilizada contribui para isso. A RDC n°15, de
15 de março de 2012, proibiu o uso de uma das
embalagens descartáveis utilizadas anteriormente.
Trata-se do
SMS.
Kraft.
tecido de algodão.
Tyvek.
vidro refratário.

2–1–3
1–3–2
3–2–1
3–1–2
1–2–3
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QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os diferentes tipos de impactação oferecem
diferentes graus de dificuldade para serem
solucionadas. Os dentes mais difíceis de serem
extraídos são os que apresentam impactação
mesio e distoangular.
distoangular e horizontal.
mesio angular e vertical.
horizontal e mesioangular.
distoangular e vertical.

(A)

(B)
(C)

QUESTÃO 46
O pós-operatório de um paciente que passou por
extração de um dente impactado é mais intenso do
que após uma extração simples. O paciente deve
esperar um discreto aumento de volume na área
da cirurgia durante
(A)
1 a 2 dias, mas que deve desaparecer por completo
em um prazo máximo de até 5 dias.
(B)
1 a 2 dias, mas que deve desaparecer por completo
em um prazo máximo de até 7 dias.
(C)
3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo
em um prazo máximo de até 7 dias.
(D)
3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo
em um prazo máximo de até 10 dias.
(E)
3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo
em um prazo máximo de até 15 dias.

(D)

(E)

QUESTÃO 50
Os principais fatores de risco para a transformação
maligna da leucoplasia estão listados a seguir
EXCETO
(A)
gênero masculino.
(B)
aparência não homogênea.
(C)
longa duração.
(D)
localização na língua e mucosa jugal.
(E)
displasia presente.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a cura e o sofrimento do paciente. Em relação às
lesões cancerizáveis, destacam-se a leucoplasia e
a eritroplasia. Saber fazer o diagnóstico diferencial
das lesões bucais que podem ser confundidas com
leucoplasias e eritroplasias é fundamental. Sobre
essas lesões, assinale a alternativa INCORRETA.
O líquen plano é uma lesão branca, com aspecto
rendilhado ou estriado, que geralmente acomete a
mucosa jugal e que apresenta as estrias de Wickham.
A eritroplasia é uma condição clínica rara considerada
a principal lesão pré-cancerizável da boca.
O tratamento preferencial para as leucoplasias é a
proservação das lesões com orientações para os
pacientes sobre sua natureza e a necessidade de
vigilância constante.
A grande totalidade de lesões eritroplásicas (90%)
apresenta-se com displasia epitelial severa, carcinoma
in situ, ou carcinoma espinocelular invasivo.
As queilites actínicas darão origem à grande parte dos
carcinomas de lábios.

Sobre o edema resultante de procedimentos
cirúrgicos, complete a assertiva a seguir e assinale
a alternativa com a sequência correta.
O aumento de volume geralmente tem sua
expressão máxima em _______ horas após o
procedimento cirúrgico. Para minimizar o edema
pós-cirúrgico, o paciente deverá fazer compressas
de gelo nas primeiras ____ horas, com o cuidado
de não deixar a bolsa de gelo sobre a pele
diretamente, nem ultrapassar um tempo de ___
minutos de aplicação seguida de intervalo.
24 / 24 / 10
48-72 / 24 / 20
48-72 / 12 / 20
12-24 / 48 / 10
24 / 48 / 30

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para pacientes que relatam problemas de
coagulação, devem ser pedidos exames préoperatórios. O melhor teste para avaliar
coagulopatias adquiridas é
a Taxa Normalizada Internacional (TNI).
o tempo de protrombina.
o tempo de tromboplastina ativado.
a contagem de plaquetas.
o tempo de sangramento.

QUESTÃO 49

A identificação precoce de lesões com potencial de
malignização pode representar a diferença entre
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