
IBFC_59

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUPEST/ UFSC - SUPERIOR 

CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGIA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1  

31  26

2  

32  27  

3  

33  28

4  

34  29 

5 

35 30 

6       

36       

7  

37  

8 

38 

9  

39  

10  

40  

11  

41  

12  

42  

13  

43  

14  

44  

15  

45  

16  

46  

2117  

47  

2218  

48  

2319  

49  

2420  

50  

25  



RASCUNHO



1IBFC_59

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Paciente do sexo feminino, 25 anos, apresenta lesão 
cariosa extensa no elemento dentário (ED) 17. Após a 
realização de radiografia periapical, verifica-se que o ED 
17 se encontra unido ao ED 18, apenas pelo cemento, 
sem confluência de dentina subjacente. Dessa forma, 
assinale a alternativa correta, que corresponde à 
alteração de desenvolvimento referente ao caso 
supracitado.
a) Fusão
b) Concrescência
c) Taurodontia
d) Dente invaginado
e) Geminação

27) Paciente de 12 anos de idade, sexo masculino, relata 
ao cirurgião dentista, queixa de aumento no volume 
(indolor) no lábio inferior. Ao realizar o exame clínico, 
o profissional observa uma bolha, mole à palpação e 
de coloração arroxeada. O paciente relata que tem 
hábito de mordiscar o lábio nessa região. Dessa forma, 
assinale a alternativa correta.
a) Adenoma pleomórfico
b) Tumor de Wharthin
c) Rânula
d) Mucocele
e) Sialolitíase

28) O tratamento do paciente oncológico de cabeça e 
pescoço é bastante complexo e deve compreender 
vários profissionais da saúde. A mucosite oral é um dos 
grandes desafios para tratamento das complicações 
orais da oncoterapia. De acordo com a classificação 
da mucosite oral, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), assinale a alternativa correta que 
corresponde ao grau 4.
a) Ulcerações
b) Manchas ou placas brancas
c) Eritema
d) Nenhum sinal clínico
e) Pseudomembrana branca

29) O estadiamento é a classificação da abrangência de 
um tumor maligno com base nas evidências clínicas. 
O sistema utilizado é o TNM, proposto pela União 
Internacional de Combate ao Câncer. Um paciente que 
apresenta um tumor em língua maior do que 4 cm em 
seu maior diâmetro, metástase em linfonodos múltiplos 
ipsilaterais, nenhum com mais de 6 cm em seu maior 
diâmetro e presença de metástases à distância (clínica 
ou radiográfica), encontra-se na seguinte classificação: 
Assinale a alternativa correta.
a) T1N2M0
b) T2N2bM1
c) T3N2aM1
d) T3N2bM1
e) T2N2aM0

30) A candidíase da mucosa oral pode exibir uma variedade 
de padrões clínicos. Paciente do sexo masculino, 
45 anos, apresenta placas brancas, cremosas, 
destacáveis, com sensação de queimação na região 
da língua e mucosa jugal e fator associado à utilização 
de antibióticos de amplo espectro. Diante do quadro 
clínico, assinale a alternativa correta que corresponde 
ao tipo de candidíase oral que o paciente apresenta.
a) Eritematosa
b) Queilite angular
c) Pseudomembranosa
d) Mucocutânea
e) Hiperplásica

31) A citopatologia é um método diagnóstico, baseado 
na análise das características morfológicas de um 
pequeno conjunto de células que se destacam 
das superfícies epiteliais, decorrente do processo 
constante de esfoliação e renovação celular. De acordo 
com a classificação da citologia esfoliativa, assinale a 
alternativa correta que corresponde à classe II.
a) Células normais
b) Células fortemente sugestivas de malignidade
c) Células sugestivas de malignidade
d) Material insuficiente
e) Células inflamatórias (sem características de 

malignidade)

32) A família Herpes é composta por vários tipos de vírus. 
O vírus da varicela zoster (VZV) é responsável pela 
varicela e por sua reativação, o zoster. Diante disso, 
assinale a alternativa correta que corresponde à família 
herpes, responsável por essa doença.
a) HHV-2
b) HHV-5
c) HHV-4
d) HHV-8
e) HHV-3

33) Possui etiologia desconhecida (predisposição genética 
– imunodisfunção). As úlceras são recorrentes e 
dolorosas e afetam a cavidade oral, olhos e genitália. 
Maior prevalência em homens, faixa etária entre 20-
30 anos. Trata-se do(da) _____________. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Pênfigo vulgar
b) Síndrome de Behçet
c) Eritema multiforme
d) Penfigoide bolhoso
e) Úlcera traumática

34) É um processo agudo, de etiologia às vezes incerta, 
ligado a mecanismos imunológicos ou não, à reações de 
hipersensibilidade, devido a agentes desencadeantes 
como medicamentos (analgésicos, sulfas) – reação 
medicamentosa; a infecções como faringite, laringite, 
alimentos deteriorados, vacinações. Na grande maioria 
das vezes limitado à pele ou às mucosas e em 25% dos 
casos ocorre em ambos. As lesões mucosas se iniciam 
com vesículas ou bolhas, ou com áreas avermelhadas, 
ambas se formando secundariamente em ulcerações 
e erosões. As lesões cutâneas são polimorfas quando 
tomam a forma de alvo, ocorrendo principalmente 
nas extremidades, palmas, mãos e pés. Dessa forma, 
assinale a alternativa correta segunda a descrição 
acima.
a) Eritema multiforme
b) Toxoplasmose
c) Varicela-zoster
d) Penfigoide bolhoso
e) Pênfigo Vulgar
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35) Os pacientes e os profissionais de saúde podem estar 
expostos a microrganismos patogênicos durante 
o trabalho. Entre esses microrganismos, os mais 
frequentes são as bactérias, mas também podem 
entrar em contato com vírus e fungos. Dessa forma, 
assinale a alternativa que não corresponde a uma via 
de transmissão desses microrganismos.
a) Não inalação de aerossóis suspensos no ar por longos 

períodos
b) Acidentes perfuro cortantes
c) Contato direto com sangue e fluidos bucais e outros 

contaminantes originados do paciente
d) Contato indireto com objetos contaminados: 

instrumentos, equipamentos ou superfícies
e) Contato com gotículas contaminadas das mucosas 

conjuntival, nasal e oral espirradas a curta distância

36) Paciente HLMD, 35 anos, apresentou-se com uma lesão 
em língua,eritematosa, que circunda uma membrana 
central, destacável, fibrinopurulenta e amarelada. Ao 
exame clínico o cirurgião dentista observou problemas 
oclusais e alguns dentes fraturados. Com base na 
descrição do caso clínico, assinale a alternativa que 
indica o correto diagnóstico da doença. 
a) Candidíase pseudomembranosa
b) Ulcera traumática
c) Herpes simples
d) Gengivoestomatite herpética
e) Candidíase eritematosa

37) Doença bacteriana, causada pelo Treponema pallidum, 
podendo ser dividida em fases onde cada uma 
representa lesões específicas. Sua forma congênita 
é caracterizada pela tríade (dentes de Hutchinson, 
ceratite intersticial e surdez). Diante disso, assinale a 
alternativa correta.
a) Tuberculose
b) Blastomicose
c) Sífilis
d) Histoplasmose
e) Mononucleose infecciosa

38) O papilomavírus humano (HPV) é um vírus do gênero 
Papillomavirus, pertencente à família Papovaviridae, 
com mais de 120 subtipos identificados epiteliotrópicos 
e altamente espécie-específicos. Dessa forma, assinale 
a alternativa que descreve corretamente o condiloma 
acuminado.
a) Origina-se do epitélio superficial, de crescimento 

exofítico, bem delimitado, normalmente pediculado de 
superfície rugosa (projeções digitiformes) com aspecto 
de “couve-flor”. Possui crescimento lento, coloração 
esbranquiçada e é assintomático

b) É uma infecção própria da mucosa bucal, não possuindo 
comprometimento cutâneo. É causado pelo HPV 
subtipos 13 e 32. Clinicamente, apresenta-se como 
lesões nodulares, exofíticas múltiplas, de base séssil, 
com poucas projeções digitiformes em sua superfície

c) É frequente na pele que pode mais raramente acometer 
a mucosa bucal. Seu agente etiológico é o HPV subtipos 
2 e 4. É uma lesão mais prevalente em crianças, sem 
predileção por sexo

d) É sexualmente transmissível cujos os agentes 
etiológicos são os subtipos 6 e 11 do HPV. São lesões 
múltiplas na maioria das vezes, podendo, entretanto, 
apresentar-se como nódulos solitários. Quando ocorre 
o coalescimento de muitas lesões, seu aspecto é de 
uma massa papilomatosa extensa. Apresenta-se firme, 
exofítica, normocrômica, séssil e indolor

e) É uma proliferação do epitélio escamoso estratificado 
que pode estar associado ao HPV ou ao trauma. É uma 
lesão solitária, mole, exofítica, pedunculada e indolor

39) Pacientes com lesões orais com potencial de 
malignização, necessitam de acompanhamentos clínico 
e laboratorial mais rigorosos. Assinale a alternativa 
correta que corresponde à lesões bucais com potencial 
de malignização.
a)  Queilite angular e a leucoplasia
b)  Leucoplasia e a gengivite ulcerativa necrosante
c)  Leucoplasia e o herpes zoster
d)  Queilite actínica e a leucoplasia
e)  Herpes bucal e o queilite angular

40) Paciente do sexo feminino, 57 anos, fazendo uso de 
alendronato de sódio há 4 anos consecutivamente, 
para prevenção de osteoporose, tem indicação de 
exodontia do elemento 36. Assinale a alternativa 
correta em relação à conduta que o cirurgião dentista 
deve solicitar no parecer ao médico.
a)  substituição do medicamento por ácido zolendrônico
b)  suspensão do medicamento para evitar hemorragia
c)  suspensão do medicamento, que pode causar 

osteonecrose
d)  substituição do medicamento por nimesulida
e)  substituição do medicamento por dexametasona

41) Dentre os tumores odontogênicos, destaca-se o 
ameloblastoma principalmente por sua incidência e 
seu significado clínico de agressividade local. Assinale 
a alternativa correta em relação ao ameloblastoma.
a) A média de idade do paciente, quando descoberta a 

lesão, é de aproximadamente 65 anos
b) É uma lesão multilocular, radiolúcida e mais comum em 

região de molares inferiores e ramo mandibular
c) A maxila é a região mais afetada acometendo em 50% 

dos casos os molares superiores
d) É uma neoplasia maligna levando a óbito na maioria dos 

casos
e) Ocorre pela proliferação do órgão do esmalte do dente 

em formação e está sempre relacionado à coroa de um 
dente não erupcionado

42) Tumor odontogênico mais comum em adultos 
jovens. Iniciam-se com massas assintomáticas, 
podendo chegar a grandes deformidades. O aspecto 
radiográfico, considerado típico para o tumor, é o de 
área radiolúcida multilocular, com margens ora bem 
definidas, ora difusas, com as trabéculas ósseas 
delicadas, dispondo-se de maneira a lembrarem uma 
raquete de tênis ou favos de mel. Assinale a alternativa 
correta que corresponde às características do tumor 
supracitado.
a) Mixoma
b) Ameloblastoma
c) Odontoma
d) Adenoma pleomórfico
e) Fibroma ameloblástico

43) Cisto que se desenvolve como resultado da separação 
do folículo dentário da coroa de um dente em 
erupção que já está posicionado nos tecidos moles 
que recobrem o osso alveolar. Apresenta aumento 
de volume de consistência mole, frequentemente 
translucido, na mucosa gengival que recobre a coroa de 
um dente decíduo ou permanente em erupção. Assinale 
a alternativa correta de acordo com a descrição.
a) Cisto dentígero
b) Cisto primordial
c) Cisto periodontal lateral
d) Cisto de erupção
e) Cisto odontogênico glandular



6 IBFC_59

44) Apresenta-se como múltiplas pápulas amareladas ou 
branco-amareladas, mais frequentemente encontradas 
na mucosa jugal e na porção lateral do vermelhão do 
lábio superior. São mais comuns em adultos do que em 
crianças, provavelmente devido a fatores hormonais. 
São lesões tipicamente assintomáticas, embora os 
pacientes possam sentir uma leve rugosidade na 
mucosa. Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta.
a) Leucoedema
b) Varicosidades
c) Grânulos de Fordyce
d) Leucoplasia
e) Fossetas labiais paramedianas

45) É uma desordem genética relacionada à síntese de 
hemoglobina. Ocorre devido a uma mutação que leva 
à substituição de uma molécula de timina por uma de 
adenina no DNA. Assinale a alternativa correta.
a) Hemofilia
b) Hiperplasia linfoide
c) Anemia
d) Leucemia
e) Trombocitopenia

46) Lesão que se dissemina rapidamente e acomete os 
espaços sublingual, submandibular e submentoniano. 
Quando acomete o espaço submandibular pode se 
estender pelo espaço faringeano lateral e depois ao 
espaço retrofaringeano. Esta disseminação pode se 
estender pelo mediastino, com diversas consequências 
graves. Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta.
a) Osteomielite
b) Osteite condensante
c) Osteomielite com periostite proliferativa
d) Osteite alveolar
e) Celulite

47) Lesão mais comumente encontrada em homens com 
idade superior a 45 anos. Exposição de longa duração 
ao calor, a mucosa palatina se torna difusamente cinza 
ou branca, numerosas pápulas levemente elevadas 
são observadas, geralmente com centros vermelhos 
e com pequenas depressões. A ceratina palatina pode 
se tornar tão espessa que uma aparência fissurada ou 
de “lama ressecada” é expressa. É caracterizada por 
hiperceratose e acantose do epitélio palatino e por 
inflamação crônica leve e focal do tecido conjuntivo 
subepitelial e glândulas mucosas. Assinale a alternativa 
correta.
a) Ceratose actínica
b) Estomatite nicotínica
c) Ceratoacantoma
d) Leucoplasia
e) Eritroplasia

48) Paciente do sexo masculino, 25 anos, apresenta-se 
com as papilas interdentais inflamadas, edematosas e 
hemorrágicas. As papilas estão rombas e demonstram 
áreas deprimidas de necrose crateriforme que são 
cobertas por uma pseudomembrana cinzenta. Além 
disso, apresenta odor fétido, dor intensa e acumulo de 
tecido necrosado. Assinale a alternativa correta que 
corresponde ao caso descrito:
a) Gengivite ulcerativa necrosante
b) Periodontite
c) Periodontite ulcerativa necrosante
d) Fibromatose gengival
e) Gengivite descamativa

49) É uma infecção fúngica com maior predileção por 
homens, geralmente trabalhadores rurais. Inicialmente 
o paciente apresenta uma infecção pulmonar que ocorre 
após a exposição aos esporos dos microrganismos. 
O envolvimento das glândulas adrenais, muitas 
vezes resulta em hipoadrenocorticismo. As lesões 
orais, apresentam-se como ulceras moriformes, que 
geralmente acometem a mucosa alveolar, gengiva 
e palato. Os lábios, línguas, orofaringe e mucosa 
jugal também podem estar envolvidos. A avaliação 
microscópica do tecido obtido pode revelar hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa, além de ulceração do epitélio 
de superfície. Dessa forma, assinale a alternativa 
correta.
a) Blastomicose
b) Histoplasmose
c) Criptococose
d) Toxoplasmose
e) Paracoccidioidomicose

50) É uma lesão assintomática, geralmente detectada 
durante um exame radiográfico. Ocorre com maior 
frequência em pacientes da quinta à sétima décadas de 
vida. Cerca de 75% a 80% dos casos ocorre na região 
de pré-molares, caninos e incisivo lateral inferiores. 
Radiograficamente apresenta uma área radiolúcida 
localizada lateralmente à raiz ou raízes de dentes 
com vitalidade. Assinale a alternativa correta que 
corresponde à descrição.
a) Cisto odontogênico ortoceratinizado
b) Cisto dentígero
c) Cisto odontogênico calcificante
d) Cisto odontogênico glandular
e) Cisto periodontal lateral


