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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer 
outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

DENTISTA BUCOMAXILO FAXIAL 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação aos tumores do complexo maxilo-facial 

pode-se afirmar, EXCETO: 

 

A) No ameloblastoma, dor e a parestesia são incomuns, 

mesmo em tumores que tenham atingido grandes 

proporções. Radiograficamente apresenta-se com 

imagem radiolúcida unilocular ou multilocular. 

B) Assim como o tumor ceratocístico, o ameloblastoma 

é geralmente duro à palpação, observa-se 

perfurações e expansão das corticais e crescimento 

rápido. 

C) Os odontomas são considerados hamartomas de 

desenvolvimento. O tipo composto é geralmente 

observado em região anterior da maxila e o tipo 

complexo mais frequente na região de molares. 

D) A lesão central de células gigantes tem 

características radiográficas semelhantes ao 

ameloblastoma. Deve ser realizado o diagnóstico 

diferencial com o querubismo e tumor marrom do 

hiperperatiroidismo antes de se adotar o tratamento 

cirúrgico local. 

 

22)  Muitos dos procedimentos cirúrgicos orais e 
maxilofaciais requerem incisões. Quando da 
realização de incisões, é importante que alguns 
princípios básicos sejam lembrados. Dentre estes 
princípios podemos destacar, EXCETO: 

 

A) Uma lâmina afiada permite que incisões sejam feitas 
fácil e suavemente em apenas um movimento, sem o 
dano desnecessário causado por movimentos 
repetidos. 

B) Movimentos repetidos e hesitantes aumentam a 
quantidade de tecido danificado no interior da ferida 
e a quantidade de sangramento, prejudicando, dessa 
forma, a cicatrização da ferida. Movimentos longos e 
contínuos são preferíveis aos curtos e interrompidos. 

C) O cirurgião deve cuidadosamente evitar seccionar 
estruturas vitais quando da incisão. A 
microanatomia dos pacientes nunca é exatamente a 
mesma. Dessa forma, para evitar a secção não 
intencional de grandes vasos ou nervos, o cirurgião 
deve somente incisar profundo o suficiente para 
identificar o próximo plano tecidual principal 
quando realiza incisões próximas a locais onde 
corram vasos principais ou nervos. 

D) Incisões envolvendo toda a espessura de superfícies 
epiteliais, que o cirurgião planeje reaproximar, 
devem ser feitas com a lâmina em posição oblíqua à 
superfície epitelial. Esse ângulo produz bordas 
quadradas na ferida cirúrgica que são mais fáceis 
para reorientar adequadamente durante a sutura. 

 
 
 

 

 

 
 

 

23)  A prevenção da perda excessiva de sangue durante a 
cirurgia é importante para preservar a capacidade 
do paciente de carrear oxigênio. Alem disso esse 
procedimento permite uma melhor visibilidade e 
pode evitar problemas posteriores como 
hematomas. São meios de promover hemostasia em 
feridas, EXCETO:   

 

A) Uso de uma gaze para aplicar pressão sobre vasos 
sangrantes ou pinçando um vaso com uma pinça 
hemostática. Os dois métodos causam estase 
sanguínea no interior dos vasos, o que promove 
coagulação. 

B) Uso de calor, com o objetivo de fundir as porções 
terminais dos vasos seccionados (coagulação 
térmica). 

C) Emprego de substâncias vasoconstritoras aplicadas 
diretamente na corrente sanguínea ou pela aplicação 
de pró-coagulantes, tais como formulações 
comerciais de trombina ou colágeno, sobre a ferida. 

D) Uso de ligaduras. Uma vez que um vaso é seccionado, 
suturas são feitas ao redor de cada extremidade para 
evitar o sangramento.  

 

24)  Mesmo que um determinado dente apresente um 
dos requisitos para sua remoção, em algumas 
situações, o dente não deve ser removido devido a 
outros fatores ou contraindicações para a extração. 
São contraindicações para a exodontia de dentes 
com indicação de remoção cirúrgica, EXCETO: 

   

A) Doenças metabólicas descompensadas e severas. 
Diabetes não controlada e falência renal com uremia 
severa fazem parte desse grupo. Entretanto 
pacientes que apresentam leucemia e linfoma não 
controlados devem ter os dentes removidos até que 
a doença maligna possa ser controlada a fim de 
evitar infecções oportunistas ou problemas 
decorrentes da radioterapia. 

B) Pacientes com isquemia severa do miocárdio, como 
angina pectoris instável, e pacientes que tiverem tido 
um infarto do miocárdio significante recentemente 
não devem ter um dente extraído, exceto em caso de 
emergência em ambiente hospitalar.  

C) A gravidez é uma contraindicação relativa às 
extrações; os pacientes que estejam no primeiro ou 
no terceiro trimestre devem ter suas extrações 
adiadas se for possível. O final do primeiro trimestre 
e o primeiro mês do último trimestre podem ser tão 
seguros quanto o segundo trimestre para extrações 
de rotinas não complicadas. 

D) Os dentes que estão localizados dentro de uma área 
de tumor, especialmente um tumor maligno, não 
devem ser extraídos. O procedimento cirúrgico da 
extração pode disseminar células malignas e, 
consequentemente, semear metástases. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25)  Todos os dentes impactados devem ser 

considerados para remoção tão logo o diagnóstico 

seja feito.  Se dentes impactados são deixados no 

processo alveolar, é altamente provável que 

resultarão em um ou mais de muitos problemas. 

Dentre estes problemas podemos destacar, EXCETO: 

 

A) Dentes erupcionados adjacentes a dentes 

impactados são predispostos à doença periodontal.  

B) Dentes adjacentes aos impactados tem maior risco 

de desemvolver cárie dentária. 

C) Quando a raiz está parcialmente impactada com 

grande quantidade de tecido mole em excesso na 

superfície axial e oclusal, o paciente frequentemente 

tem um ou mais episódios de pericoronite. 

D) Dentes parcialmente impactados com semi-inclusão 

podem desenvolver cistos e tumores odontogênicos.  

 

26)  Todos os pacientes esperam uma certa dor após um 

procedimento cirúrgico. Então, é importante para o 

dentista discutir esse assunto com cada paciente de 

forma cuidadosa antes de dispensa-lo do consultório. 

Em relação aos cuidados gerais e no controle da dor 

no período pós-operatório as afirmativas a seguir 

estão corretas, EXCETO:  
 

A) Uma dieta hipercalórica e com muitos líquidos é a 

mais adequada nas primeiras 12-24 horas. A 

alimentação nas primeiras 12 horas deve ser pastosa 

e fria. 

B) Os pacientes devem ser aconselhados a manter os 

dentes e a boca razoavelmente limpos, o que resulta 

num restabelecimento mais rápido de suas feridas 

cirúrgicas. No dia seguinte a cirurgia, os pacientes 

devem começar bochechos suaves com água morna. 

C) O trismo resulta da inflamação que envolve os 

músculos da mímica facial. Ele pode resultar de 

múltiplas injeções locais de anestésico, 

especialmente se estas tiverem penetrado os 

músculos. 

D) A equimose geralmente é vista em pacientes idosos 

devido à diminuição do tônus tecidual, aumentando 

a fragilidade capilar e a fraca fixação intercelular. 

Tipicamente, o aparecimento de equimoses se dá 2 a 

4 dias após a cirurgia e quase sempre desaparecem 

em 7 a 10 dias. 

27)  Durante um procedimento cirúrgico de exodontia, 

inúmeras complicações podem acontecer. São 

formas de prevenção e tratamento das complicações 

cirúrgicas, EXCETO:  

  

A) O tratamento das fraturas do osso alveolar toma 

diferentes formas, dependendo do tipo e da 

gravidade da fratura: se o osso do alvéolo dentário 

foi completamente removido juntamente com o 

dente, ele deverá ser recolocado como uma forma de 

enxerto e o cirurgião deverá fazer com que o tecido 

mole seja reposicionado tão bem quanto possível a 

fim de recobrir o osso remanescente e prevenir 

retardo na cicatrização. 

B) Nas fraturas de tuber maxilar que a tuberosidade 

estiver excessivamente móvel e não puder ser 

dissecada do dente, o cirurgião poderá colocar uma 

tala no dente que está sendo extraído unindo-o aos 

dentes adjacentes e adiar a extração por 6 a 8 

semanas, dando tempo para cicatrização óssea. 

C) A fratura da mandíbula durante a extração é uma 

complicação rara e está associada, quase 

exclusivamente, à remoção de terceiros molares 

impactados. A fratura deve ser adequadamente 

reduzida e estabilizada como forma de tratamento.  

D) Outra principal estrutura que pode ser traumatizada 

durante um procedimento de extração na mandíbula 

é a articulação temporomandibular. O cirurgião 

deverá recomendar o uso de calor úmido, repouso da 

mandíbula, uma dieta pastosa, e 600 a 800 mg de 

ibuprofeno a cada 4 horas por vários dias. 

 

28)  A instalação bem-sucedida de implantes depende de 

quantidade e qualidade ósseas adequadas. A 

disponibilidade óssea no sítio de instalação de 

implantes é baseada em muitas variáveis. Algumas 

das variáveis controladas pelos dentistas incluem 

técnicas de exodontia atraumática, preservação do 

alvéolo ósseo, seleção de uma prótese provisória e 

planejamento do momento ideal para a instalação do 

implante. Em relação ao exposto acima é 

INCORRETO afirmar:  
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A) Dentes sozinhos na arcada ou com raízes 
vestibulares proeminentes podem exercer um risco 
ao osso da parede vestibular. A exodontia 
atraumática com um periótomo preserva o contorno 
e a integridade deste osso. 

B) Após exodontia, ocorre alguma reabsorção marginal 
do osso e o rebordo alveolar residual pode ficar fino.  
Para favorecer uma cicatrização consistente e 
diminuir o tempo entre a exodontia e a instalação do 
implante, algumas manobras como a de Chompret 
podem ser consideradas. 

C) A prótese provisória deve ser planejada de modo a 
promover o contorno do tecido mole residual. É 
importante que a prótese provisória não produza 
pressão excessiva no tecido mole e osso subjacentes, 
particularmente na papila interdental. 

D) A instalação do implante produz um estresse 
funcional ao osso que ajuda a manter o contorno e o 
volume. Na ausência de um dente natural ou de um 
implante, o osso irá reabsorver. 

 

29)  Actinomicose é uma infecção relativamente 

incomum nos tecidos moles e duros dos maxilares. 

Em geral, é causada pelos Actinomyces israelii, mas 

também pode ser provocada pelo A. naeslundii ou 

pelo A. viscosus. Em relação a Actinomicose é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) espécie Actinomyces constitui-se de bactérias 

endógenas da fl ora da cavidade oral que já se 

pensou tratar de fungos anaeróbicos. Entretanto, já 

está agora claramente estabelecido que eles 

constituem bactérias anaeróbicas. 

B) Actinomicose é uma doença pouco frequente devido 

ao fato de essas bactérias terem baixo grau de 

virulência. Para que a infecção seja estabelecida, é 

preciso que a bactéria seja inoculada diretamente na 

área da lesão ou em um local onde houve aumento 

da suscetibilidade, como em uma área de extração 

dentária recente, cáries muito profundas, fraturas 

ósseas ou pequenos traumatismos bucais. 

C) Diferente de outras infecções, a actinomicose se 

dissemina através dos planos anatômicos; 

infiltrando-se no interior desses planos, formando 

um “pseudotumor” lobular. Se a infecção drena 

através da superfície cutânea, o que é comum na 

actinomicose orofacial, desenvolvem-se múltiplas e 

típicas fístulas. 

D) O diagnóstico defi nitivo dependerá da identifi cação 

laboratorial. Como o Actinomyces é uma bactéria 

anaeróbica, há necessidade imperiosa de incubação 

em meio anaeróbico, geralmente o ágar cérebro-

coração ou o ágar sangue, por quatro a seis dias. 

 

30)  O micro-organismo Candida albicans é um fungo que 

habita, naturalmente, a cavidade oral. É raro ele 

gerar doença, a menos que a saúde geral do paciente 

esteja comprometida. Em relação a Candidíase é 

INCORRETO afirmar:  

 

A) Foram descritas três formas de candidíase: 
pseudomembranosa, eritematosa e queilite angular. 

B) Uma queilite angular pode ser causada pela Candida 
spp. Muitos pacientes que têm esse problema são 
desdentados e possuem uma dimensão vertical 
reduzida, o que resulta em uma umidade crônica da 
comissura labial e posterior crescimento de fungos. 

C) A terapia para a candidíase oral, em geral, é efetiva 
com agentes antifúngicos tópicos. As duas drogas 
mais comumente usadas para esse propósito são a 
nistatina e o clotrimazol. 

D) Novos antifúngicos administrados sistemicamente, 
como o fluconazol, cetoconazol e itraconazol, são 
usados para tratar a candidíase orofaringeana em 
indivíduos imunocomprometidos, exceto aqueles 
HIV positivos. Essas drogas antifúngicas são efetivas, 
especialmente contra algumas cepas muito 
resistentes da Candida albicans e outras espécies 
como a C. glabrata. 

 

31)  A classe odontológica é provavelmente a área da 
saúde que mais utiliza anestésicos locais em seu 
ofício. Por este motivo é de extrema importância que 
o Cirurgião Buco Maxilo Facial tenha pleno domínio 
e conhecimento sobre as soluções anestésicas, seu 
mecanismo de ação, indicações e contraindicações. 
Baseado no exposto marque a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) As bases anestésicas podem ser classificadas em 
grupo éster e amida. O grupo éster apresenta maior 
reação de hipersensibilidade em comparação ao 
grupo amida, por este motivo, seu uso vem sendo 
limitado; 

B) A bupivacaina está indicada em procedimento de 
maior duração em que se deseja analgesia pós-
operatória mais prolongada. Uma das contra 
indicações desta base anestésica é o potencial efeito 
cardiotóxico; 

C) Em gestantes, quando não se pode adiar o 
procedimento até o termo da gestação, deve-se dar 
preferência ao uso da Prilocaina associado a 
felipressina (CitocaínaR) por causa da menor 
toxicidade da base anestésica e menor efeito do 
vasoconstrictor sobre o sistema cardiovascular; 

D) A lidocaína associada a epinefrina, pode ser usado 
com segurança em pacientes hipertensos 
controlados. A concentração do vasoconstrictor tem 
menor ação cardiovascular que uma potencial 
descarga de catecolaminas endógenas decorrente de 
um stress trans-operatório.   
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32)  Biópsia é a remoção de tecido de um indivíduo vivo 

para exame diagnóstico. São indicações para 

realização de biópsia EXCETO:  

 

A) A avaliação do funcionamento normal de alguns 

tecidos como, por exemplo, remoção de glândulas 

salivares acessórias para diagnóstico de Síndrome de 

Sjögren; 

B) Qualquer lesão sugestiva de malignidade; 

C) Lesões ósseas não especificamente diagnosticadas 

por achados clínicos e radiográficos; 

D) Estabelecer o estadiamento  dos tumores, tendo em 

vista o prognóstico e tratamento. 

 

33)  Estão corretas as afirmativas a respeito dos 

princípios de cirurgia e reparação dos tecidos, 

EXCETO: 

 

A) Espaço morto é a área que permanece destituída de 

tecido após o fechamento da ferida cirúrgica. Uma 

das formas de se eliminar o espaço morto é o uso de 

curativos compressivos, preenchimento da área com 

compressa ou gaze e uso de drenos; 

B) Os fios de sutura reabsorvíveis podem ser 

degradados no interior dos tecidos por meio de 

hidrólise ou reação inflamatória. O Categute é um fio 

a base de ácido poliglicólico que é absorvido por 

hidrólise;   

C) Para se prevenir a necrose e deiscência de um 

retalho cirúrgico o ápice nunca deve ser mais amplo 

que sua base e não deve estar sob tensão ou sofrer 

lacerações durante o afastamento; 

D) Durante o processo de reparação tecidual, os 

estágios básicos da cicatrização das feridas podem 

ser divididos em: inflamatório, fibroblástico e 

remodelador. 

 

34)  Considerando a marcante atuação do Cirurgião Buco 

Maxilo Facial em cirurgia de dentes impactados e 

suas intercorrências, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A classificação proposta por Pell e Gregory relaciona 

o 3o molar inferior com o bordo anterior do ramo 

mandíbular (classe A, B e C) e com o plano oclusal 

(classe 1,2 e 3); 

B) A classificação de Winter compara a angulação do 3o 

molar em relação ao segundo molar. Inclusões 

mesioanguladas são mais comuns em mandíbula 

enquanto distoanguladas em maxila; 

C) Incisão de Wassmund ou de Partsch pode ser 

utilizada para se ter acesso a um dente incluso em 

uma posição muito apical da maxila. A incisão de 

Wassmund é semelhante a de Newmann porém não 

há o descolamento das papilas interdentais; 

D) Nos casos de comunicações bucossinusais, as 

medidas locais para a manutenção do coágulo e 

aproximação dos tecidos moles geralmente 

solucionam o problema. A antibioticoterapia nem 

sempre é necessária. 

 

35)  Assinale V ou F e marque a alternativa CORRETA:  

 

(   ) O ato pelo qual o cirurgião divide e separa os tecidos 

em planos é denominado divulsão; 

( ) O tratamento da periostite proliferativa ou 

osteomielite de Guarré consiste na remoção do fator 

causal, curetagem e antibioticoterapia; 

(  ) A anquilose decorrente do traumatismo dento alveolar 

é uma reação de reabsorção por substituição; 

(   ) A manobra de compressão do alvéolo objetivando 

hemostasia e aproximação dos bordos após 

exodontias é chamada manobra de Chompret; 

(   ) O tratamento da alveolite consiste no desbridamento 

do local operado seguido de antibióticoterapia; 

(   ) A manobra de Valsalva é utilizada para se detectar a 

presença de comunicação bucossinusal; 

(    ) O MTA (Mineral Trióxido Agregado), utilizado em 

cirurgias endodônticas, apresenta um pH ácido 

favorecendo a neoformação óssea e propriedade 

antimicrobiana. 

 

A) V; V; F; F; F; V; F 

B) V; F; V; V; F; V; F 

C) V; V; V; F; F; F; V 

D) F; F; F; V; V; V; F 

 

36)  Filme periapical sobre a oclusal do terceiro molar 

inferior e ramo ascendente da mandíbula, raio 

central direcionado para o ângulo mandibular e 

ápice nasal. A técnica descrita, utilizada para a 

localização vestíbulo lingual do terceiro molar 

inferior, se chama:  

 

A) Donovam 

B) Le Máster  

C) Miller Winter 

D) De Parma 
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37)  Considerando a ação muscular nas fraturas de 

mandíbula e o seu tratamento, marque a alternativa 

INCORRETA:    

 

A) Após uma fratura completa do colo do côndilo 

mandibular, o deslocamento mais freqüente é no 

sentido anterior e medial devido a tração do músculo 

pterigóideo lateral; 

B) Nas fraturas bilaterais de côndilo mandibular um 

sinal clínico frequentemente encontrado é a mordida 

aberta anterior devido a ação dos músculos 

depressores da mandíbula; 

C) A técnica preconizada por Champy (1978) prevê que 

a fixação monocortical não compressiva com duas 

miniplacas na região da linha oblíqua da mandíbula 

por acesso extra-bucal é eficiente no tratamento das 

fraturas de ângulo mandibular; 

D) Em alguns casos de fratura de corpo mandibular, o 

coto proximal pode estar deslocado superiormente 

pela ação dos músculos elevadores da mandíbula e 

lateralmente pela ação dos músculos que compõe o 

soalho bucal. Nesta condição dizemos que a linha da 

fratura é favorável ao deslocamento.  

 

38)  Rinorréia cérebro espinhal e anosmia podem 
acontecer nos seguintes tipos de fraturas: 

  

A) Piramidal, Le Fort III e FNOE  

B) Fort II, Le Fort III e de Guérin  

C) Blow out, Le Fort III e Le Fort II  

D) Lannelongue, Le Fort III e Le Fort II 
 

39) Em relação aos exames pré-operatórios 
frequentemente utilizado pelo Cirurgião Buco Maxilo 
Facial, cite a alternativa INCORRETA:  

 

A) No coagulograma, o tempo de protrombina avalia a 
atividade da via extrínseca da coagulação, o tempo 
de tromboplastina parcial avalia a via intrínseca e o 
tempo de sangramento e contagem de plaquetas 
fornece avaliação quantitativa e eficiência do tampão 
plaquetário. 

B) Em um leucograma onde se observa uma neutrofilia 
com aumento ordenado do número de bastonetes, 
metamielócitos e mielócitos, diz-se que o exame está 
com um “padrão de desvio a direita”. Este dado pode 
ser justificado por um quadro infeccioso crônico. 

C) Glicemia jejum, dosagem de ureia e creatinina são 
exemplos exames bioquímicos. Os exames de ureia e 
creatinina são solicitados para avaliação da função 
renal. 

D) A Proteína C Reativa (PCR) é um marcador 
inflamatório que pode ser utilizado para 
acompanhar a curva de evolução de um determinado 
processo infeccioso. 

40) Correlacione os instrumentais cirúrgicos com sua 

respectiva aplicação na prática da Cirurgia Buco 

Maxilo Facial e marque a opção CORRETA: 

 

1 Separador de Smith 

2 Afastador de Bauer e Lavassier 

3 Fórceps de Walsham  

4 Agulha de Reverdin 

5 Parafuso de Carrol-Girard e tracionador de Ginestet 

6 Afastador Langenbeck garfo 

 

(    ) Osteotomia sagital de mandíbula 

(   ) Retração da inserção do músculo temporal.  

(    ) Redução de fratura nasal 

(    ) Suspensão fronto-zigomática 

(    ) Osteotomia vertical de ramo mandibular 

(    ) Fratura de complexo zigomático 

 

A) 1; 6; 3; 4; 2; 5 

B) 2; 6; 3; 5; 1; 2 

C) 1; 2; 3; 5; 4; 6 

D) 2; 4; 6; 1; 3; 5 
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