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  POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Questão 1 - Ao longo dos anos, o Brasil vem passando 

por vários avanços dentro do setor Saúde. O nosso Sistema 

Único de Saúde com certa frequência passa por 

transformações, regulamentadas por Leis, Portarias e 

Decretos, com o intuito de melhorar a oferta de serviços aos 

cidadãos brasileiros. No dia 21 de setembro de 2017, foi 

decretada a Portaria nº 2.436/2017, revogando a Portaria nº 

2.488/2011, ambas referentes à Política Nacional da Atenção 

Básica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

conceito da Atenção Básica contido na nova PNAB: 

a) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizadas com equipe multiprofissional e dirigidas à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária.  

b) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade epidemiológica.  

c) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão não qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária.  

d) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com 

o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.   

e) Regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de 

saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 

direito público ou privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 - Tomando como base o texto da Portaria n. 

2.436/2017, que diz respeito à Política Nacional da Atenção Básica, 

no item “Financiamento das ações de Atenção Básica”, analise os 

itens a seguir e classifique-os como verdadeiros (V) ou falsos 

(F): 

(     ) O recurso per capita será transferido mensalmente, de 

forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde 

aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal 

com base num valor multiplicado pela população do 

Município. 

(     ) Os critérios de alocação dos recursos da AB deverão ter 

por base a regulamentação de transferência de recursos 

federais para o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde no âmbito do SUS, respeitando 

especificidades locais e critério definido na LC  nº 

141/2012. 

(     ) O financiamento federal para as ações de Atenção Básica 

será composto por recursos per capita que levem em 

consideração aspectos demográficos e epidemiológicos. 

(     ) Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de 

Saúde da Família implantadas serão classificados em 

prioritário e superior, e serão transferidos a cada mês, 

tendo como base o número de equipes de Saúde da 

Família (eSF) registradas no sistema de Cadastro 

Nacional no mês vigente ao da respectiva competência 

financeira. 

(     ) Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de 

Atenção Básica (eAB) implantadas serão transferidos a 

cada mês, tendo como base o número de equipes de 

Atenção Básica (eAB) registradas no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

vigente no mês anterior ao da respectiva competência 

financeira. 

(    )  O percentual de financiamento das equipes de Atenção 

Básica (eAB) será definido pelo Conselho Nacional de 

Saúde, a depender da disponibilidade orçamentária e da 

demanda de credenciamento. 

(    ) Os valores dos incentivos financeiros, quando as equipes 

de Saúde da Família (eSF) e/ou Atenção Básica (eAB) 

forem compostas por profissionais de Saúde Bucal, serão 

transferidos a cada mês, no montante correspondente à 

modalidade, tendo como base o número de profissionais 

de Saúde Bucal (eSB) registrados no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

vigente no mês anterior ao da respectiva competência 

financeira.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
 
a) V – F – V – F – F – V – V. 

b) F – V – F – F – V – F – V. 

c) V – V – F – F – V – F – F. 

d) V – F – V – V – F – V – F. 

e) F – V – F – V – F – V – F. 
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Questão 3 -  De acordo com a Portaria n. 2.436/2017, em 

seu Art. 3º, são Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem 

operacionalizados na Atenção Básica: 

a) Universalidade, equidade, integralidade.  

b) Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização, territorialização, população adscrita e senil, 

participação da comunidade. 

c) Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado 

voltado ao trabalhador, resolutividade.  

d) Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado 

centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do 

cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede, 

participação da comunidade.  

e) Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado 

centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do 

cuidado, coordenação do cuidado, fixação da rede, 

participação da comunidade.  

Questão 4 - A articulação entre os diversos gestores do 

Sistema Único de Saúde se dá por intermédio de duas Comissões: 

a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB). A Comissão Intergestores Bipartite é 

formada:   

a) por representação das Secretarias Municipais de Saúde e do 

Conselho Municipal de Saúde, sendo que um dos 

representantes dos municípios é o secretário de Saúde da 

Capital. 

b) por representação do Ministério da Saúde (MS) e do 

Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS). As Coordenadorias Regionais de Saúde são 

representadas nesta comissão pelo Conselho. 

c) por representação do Ministério da Saúde (MS) e do 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS).  

d) por representação do Ministério da Saúde (MS) e da 

Secretaria Estadual de Saúde, sendo representantes dos 

municípios o secretário de Saúde da Capital e os Secretários 

Municipais de Saúde das Coordenadorias Regionais de 

Saúde. 

e)  por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e 

do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS) ou órgão equivalente, sendo que um dos 

representantes dos municípios é o secretário de Saúde da 

Capital. 

 

 

 

 

 

 

Questão 5 - O Brasil apresenta um processo de 

envelhecimento de sua população e se encontra em uma situação 

de transição epidemiológica, caracterizada pela queda relativa das 

condições agudas e pelo aumento relativo das condições crônicas. 

A incoerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção à 

saúde, praticado hegemonicamente, constitui o problema 

fundamental do SUS, e, para esse embate ser superado, a questão 

envolve a implantação das Redes de Atenção à Saúde. A partir da 

situação descrita, analise as seguintes afirmativas: 

I.  As redes de atenção à saúde constituem-se de três elementos 

fundamentais: uma população e as regiões de saúde, uma 

estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.  

II. A população de responsabilidade das redes de atenção à saúde 

vive em territórios sanitários, organiza-se socialmente em 

famílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por 

riscos sociossanitários. 

III. O conhecimento detalhado da população usuária de um 

sistema de atenção à saúde é o elemento fundamental que 

torna possível romper com a gestão baseada na oferta, 

característica dos sistemas fragmentados, e instituir a gestão 

fincada nas necessidades de saúde da população, elemento 

essencial das redes de atenção à saúde.  

IV. Nas Redes de Atenção à Saúde, a concepção de poliarquia é 

substituída pela de hierarquia, e o sistema organiza-se sob a 

forma de uma rede  linear de atenção à saúde.  

V. A Atenção Básica deve ser entendida como porta de entrada da 

Rede de Atenção à Saúde, como ordenadora do sistema de 

saúde brasileiro. 

Está correto o que se afirma em:  

a) II, IV e V, apenas.                   

b) I, II, III e V, apenas.              

c) II, III e IV, apenas.                      

d) I, II, III, IV e V.             

e) I, II e IV, apenas.                      
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Questão 6 - Segundo a Lei Complementar nº 141/2012, que 

regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal 

e dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados nas ações e 

serviços públicos de saúde pela União, analise as assertivas a 

seguir. 

I. Observadas as disposições da Constituição Federal e da Lei nº 

8.080/90, serão consideradas despesas com ações e serviços 

públicos de saúde, para efeito de apuração da aplicação dos 

recursos mínimos estabelecidos, entre outras, as referentes a: 

vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; 

atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de 

complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação 

de deficiências nutricionais; e saneamento básico referente às 

ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de 

taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa 

finalidade. 

II. Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de 

saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que 

trata a referida lei complementar,  aquelas decorrentes de: 

pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos 

servidores da saúde; pessoal ativo da área de saúde quando 

em atividade alheia à referida área; investimento na rede física 

do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, 

reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos 

de saúde;  merenda escolar e outros programas de 

alimentação; e manejo ambiental vinculado diretamente ao 

controle de vetores de doenças. 

III. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no 

exercício financeiro anterior, apurado nos termos da Lei 

Complementar, acrescido, no mínimo, do percentual 

correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto 

(PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual, e, 

em caso de variação negativa do PIB, esse valor não poderá 

ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro 

para o outro. 

IV. Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze 

por cento) da arrecadação dos impostos a que se referem os 

artigos 156,158 e 159 da Constituição Federal. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) II e III. 

 

 

 

 

 

 

Questão 7 -  Em relação ao Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família (NASF), criado para apoiar e fortalecer a Estratégia da 

Saúde  da  Família,  analise  as  seguintes  afirmativas e assinale 

V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(     )  O NASF constitui-se como a porta de entrada do 

sistema de saúde para priorizar a atenção primária. 

(     )  O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo, cinco 

profissionais de nível superior. 

(     ) A atuação do NASF independe do território de atuação 

das equipes da Estratégia de Saúde da Família, uma 

vez que sua função é distinta. 

(     ) O NASF é formado por diferentes profissionais da área 

da saúde, atuando de maneira integrada para dar 

suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos 

profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e 

de Atenção Básica (eAB), mantendo a hierarquização. 

(     ) O NASF pode ser composto pelos seguintes 

profissionais: médico acupunturista, assistente social, 

professor de educação física, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, ginecologista, 

médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, 

psicólogo, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – V – F – F – V. 

b) V – V – F – F – F. 

c) V – F – V – V – F. 

d) F – V – F – F – V. 

e) F – V – F – V – F. 

 

Questão 8 - Segundo dispõe o Decreto nº 7.508/2011, que 

regulamenta a Lei nº 8.080/1990, regiões de saúde são espaços 

geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de 

municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 

de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde. Tomando por base esse conceito e o que dispõe o artigo 5º 

do referido Decreto, assinale a alternativa que apresenta as 

mínimas ações e serviços que devem ser ofertados para que uma 

Região de Saúde seja instituída. 

a) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; e atenção em transporte social.  

b) Atenção primária; atenção secundária; atenção 

odontológica; atenção psicossocial; e vigilância em saúde.  

c) Atenção primária; atenção secundária; fornecimento de 

medicamentos, órteses e próteses; atenção psicossocial; 

e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.  

d) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; vigilância em saúde; e fornecimento de órteses 

e próteses.  

e) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; e vigilância em saúde.  
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Questão 9 - De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, 

considera-se Região de Saúde: 

a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 

culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade 

de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

ações e serviços de saúde. 

b) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

estados limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade 

de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

ações e serviços de saúde. 

c) Espaço geográfico descontínuo constituído por 

agrupamentos de estados limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 

a execução de ações e serviços de saúde. 

d) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

bairros limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade 

de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

ações e serviços de saúde. 

e) Espaço geográfico descontínuo constituído por 

agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 

a execução de ações e serviços de saúde. 

Questão 10 - “São fundamentais para o uso racional 

dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de 

governança da RAS, estruturam-se por meio de arranjos 

produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas 

singulares, variando do nível de menor densidade (APS), ao de 

densidade tecnológica intermediária, (atenção secundária à 

saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária 

à saúde)”. 

O conceito apresentado no enunciado refere-se à/aos/à: 

a) Níveis de Atenção. 

b) Economia de Escala. 

c) Região de Saúde ou Abrangência. 

d) Integração Vertical e Horizontal. 

e) Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS - ODONTOLOGIA 

Questão 11 - Quanto à Política Nacional de Saúde Bucal, é 

correto afirmar: 

 Foi lançada em 2013, com objetivo de substituir a Cartilha 

Nacional de Saúde Oral. 

 Foi lançada em 2003 e é conhecida também como Programa 

Brasil Sorridente. 

 Já tem 35 anos de prática nas diversas gestões governamentais. 

 Foi organizada e implantada em 1997, juntamente com programa 

Saúde para Todos. 

 É parte do Programa Saúde Bucal de 2015. 

 

 

 

 

 

Questão 12 - Quanto ao credenciamento de uma equipe de 

Saúde Bucal (eSB), é correto afirmar: 

 Funciona com apoio da inciativa privada. 

 O território a ser coberto é determinado pelo IBGE. 

 A contrapartida de recursos é dos municípios e do Distrito 

Federal. 

 A infraestrutura deve incluir uma instituição de ensino superior. 

 A proposta deverá incluir um processo de seleção de funcionários 

por cooperativas. 
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Questão 13 - Quanto aos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs) e à sua atuação, assinale a alternativa correta. 

 Realizam tratamento de DTM. 

 A partir de 2019, incluirão tratamento de harmonização facial. 

 Promovem tratamentos endodônticos com instrumentação 

rotatória em 35% dos casos. 

 Realizam extrações de dentes inclusos e impactados. 

 Realizam tratamentos de próteses implanto-suportadas. 

Questão 14 - Quanto ao processo de implantação de um 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), assinale a alternativa 

correta. 

 O gestor municipal/estadual deve apresentar a proposta 

diretamente ao CIB. 

 Uma vez aprovado pelo CIB, esse projeto deve informar  apenas 

como serão a estrutura e o departamento de RH. 

 Após a publicação da portaria de recursos financeiros, há um 

tempo de 3 meses para o início dos atendimentos. 

 O município requerente deve ter uma rede de Atenção Primária à 

Saúde organizada. 

 A produção mínima é de 180 atendimentos/mês. 

Questão 15 - Quanto à adesão do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(RCPD), assinale a alternativa correta. 

 Essa modalidade foi criada por meio da Portaria MS/GM nº 793, 

de 24 de abril de 2012. 

 A Portaria Ministerial nº 1341, de 29/06/2012, criou novas 

diretrizes para atendimento e fomento das estruturas. 

 O RCPD deve ocupar o CEO em questão por, no mínimo, 24 horas 

semanais. 

 O CEO não precisa de adequações estruturais para aderir ao 

RCPD. 

 O incentivo financeiro para o CEO Tipo II é de R$5.550,00 por 

mês. 

Questão 16 - O princípio de interdisciplinaridade e 

multiprofissionalismo no processo de trabalho em saúde bucal tem por 

base: 

 A equipe estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de 

promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação.  

 As ações de promoção de saúde serão mais efetivas se a escola, 

o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria e o governo 

estiverem envolvidos.  

 A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) não deve se limitar 

exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-

odontológico.  

 A hora-clínica do CD deve ser maximizada para otimizar a 

assistência.   

 os diferentes setores que influem na saúde humana devem ser 

envolvidos no planejamento.  

Questão 17 -  “O resultado das ações do acolhimento e, 

principalmente, da qualidade da resposta (clínica ou não) recebida 

pelo usuário” é esperado respeitando qual dos princípios 

norteadores das ações da política nacional de saúde bucal? 

 Ética. 

 Acolhimento. 

 Gestão participativa. 

 Acesso. 

 Vínculo. 

Questão 18 - Constituem um pressuposto das ações da 

política nacional de saúde bucal, exceto: 

 Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede 

de serviços e como parte indissociável dessa.  

 Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, 

garantindo qualidade e resolutividade.  

 Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de 

indicadores adequados, o que implica a existência de registros 

fáceis, confiáveis e contínuos.  

  Assumir o compromisso de manutenção da saúde bucal, 

independentemente do programa de saúde da família.  

 Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território para 

subsidiar o planejamento.  

Questão 19 - Como o programa de ações da Política 

Nacional de Saúde Bucal prevê a ampliação e a qualificação da 

assistência no processo de trabalho em saúde bucal? 

 Oferecendo atendimentos com profissionais especialistas. 

 Oferecendo atendimentos com profissionais generalistas. 

 Utilizando atendimentos em duplas de profissionais. 

 Priorizando atendimentos educativos sem necessidade de 

tratamentos complexos. 

 Maximizando a hora-clínica do CD para otimizar a assistência.  

Questão 20 - Conforme expresso no texto constitucional, o 

desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde 

bucal tem como princípios gerais: 

 Ética, acesso e condição de trabalho. 

 Universalidade, integralidade e equidade.  

 Políticas públicas, epidemiologia e multidisciplinaridade.  

 Atenção básica, ética e acesso. 

 Condição de trabalho, vínculo e epidemiologia. 
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  CONTEÚDO ESPECÍFICO - ODONTOLOGIA 

Questão 21 - No estudo anatômico da mandíbula, é 

possível identificar diversas estruturas e acidentes ósseos. São 

estruturas da face interna da mandíbula, exceto: 

a) Língula.  

b) Forame mandibular.  

c) Linha oblíqua.  

d) Linha milo-hioidea.  

e) Fossa sublingual.   

Questão 22 - A artéria que passa junto ao ângulo Antero 

inferior do músculo masseter denomina-se: 

a) Facial. 

b) Temporal.  

c) Maxilar interna.  

d) Lingual. 

e) Transversa da face. 

 

Questão 23 - A administração de anestésicos locais está 

relacionada à dose máxima possível de administração. Dentre as 

condições que determinam a quantidade, estão o peso corporal e 

a quantidade de mg/Kg do anestésico. 

Para um paciente masculino, sem doenças ou restrições, de 18 

anos de idade, com 100Kg de peso, qual a quantidade máxima a 

ser administrada em tubetes de Lidocaina 2% com adrenalina 

1:100.000, considerando uma orientação de dose máxima de 

4,4mg/Kg e respeitando-se o máximo absoluto da dose? 

a) 11,0 unidades. 

b) 7,3 unidades. 

c) 5,0 unidades. 

d) 12,0 unidades. 

e) 8,3 unidades. 

Questão 24 - Têm relação direta com a causa do acidente 

de comunicação bucosinusal em uma exodontia, exceto: 

a) Radiografias insuficientes ou distorcidas.   

b) Excesso de otimismo. 

c) Desconhecimento da anatomia regional.   

d) Quadro de sinusite prévia à exodontia. 

e) Uso inadequado do instrumental. 

 

 

 

 

Questão 25 - Conforme a classificação de René Le Fort, o 

tipo de fratura maxilar que cruza a porção inferior dos ossos nasais, 

processo frontal da maxila, até os ossos lacrimais, rima 

infraorbitária, na junção do malar e maxilar, descendo oblíqua e 

posteriormente até a fissura pterigomaxilar, envolvendo também o 

septo nasal, é: 

a) Le Fort I: fratura maxilar transversa.  

b) Le Fort II: fratura piramidal.  

c) Le Fort III: disjunção craniofacial.  

d) Le Fort IV.  

e) Le Fort III incompleta. 

 

Questão 26 - Uma imagem radiolúcida multilocular na 

região do rebordo e mento, com abaulamento vestibular e 

deslocamento radicular, foi biopsiada, e o diagnóstico 

histopatológico foi de Granuloma de células gigantes central. 

Para fazer o diagnóstico diferencial com Tumor marrom do 

hiperparatireoidismo, são necessários os exames: 

a) Tomografia cone beam, coagulograma e creatinina e ureia. 

b) Transaminases, ALT e AST e Gama GT.      

c) Calcemia, fosfatemia e  fosfatase alcalina.    

d) Perfil imunológico e fosfatemia.      

e) Transaminases, creatinina e ureia e FAN. 

Questão 27 - Numa leucoplasia que foi biopsiada, o 

cirurgião recebeu o laudo histopatológico confirmando que se 

tratava de uma lesão irreversível e que deve ser removida com área 

de segurança. Qual diagnóstico microscópico confirma isso? 

a) Acantose e hiperparaceratose. 

b) Hiperplasia epitelial.  

c) Ceratose friccional.  

d) Metaplasia escamosa. 

e) Displasia epitelial moderada. 

Questão 28 - Qual exame bioquímico laboratorial é o mais 

útil para estimar a atividade metabólica óssea em pacientes 

osteopênicos e osteoporóticos, permitindo que se meça se há 

aumento da reabsorção óssea e também a eficácia do uso dos 

medicamentos antirreabsortivos tipo Bifosfonatos? 

a) PCR. 

b) CTx. 

c) HBV. 

d) INR. 

e) TSH. 
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Questão 29 - São diagnósticos histopatológicos de 

neoplasia maligna de glândula salivar:   

a) Sialadenite esclerosante crônica / Sialametaplasia 

necrotizante. 

b) Tumor de Kuttner / Adenocarcinoma.  

c) Adenoma pleomórfico / Cistoadenoma mucinoso. 

d) Carcinoma mucoepidermoide / Carcinoma adenóide cístico. 

e) Carcinoma espinocelular / Carcinoma basocelular. 

Questão 30 - Considere que o dentista está com o 

paciente no seu equipo, pois foi agendada uma biópsia incisional 

de uma lesão supostamente maligna, e, durante a seleção do 

material e instrumental para a cirurgia, esse profissional percebeu 

que não havia fixador formol 10% para a peça cirúrgica. O que pode 

ser feito? 

a) Colocar a peça num pote com soro fisiológico e enviar o mais 

rápido possível para o laboratório. 

b) Colocar em um pote fechado com álcool 70%. 

c) Envolver o tecido em gaze úmida com soro fisiológico e levar 

ao laboratório. 

d) Envolver em uma gaze embebida em sabão de clorexidina 

0,12% e levar ao laboratório. 

e) Cancelar a biópsia e agendar outro dia com o formol presente. 

Questão 31 - Paciente feminino, 20 anos, com queixa de 

dor na ATM direita. No exame físico, percebe-se uma assimetria 

hemifacial. Na radiografia panorâmica, observa-se uma hiperplasia 

do corpo, ramo e cabeça da mandíbula em relação ao lado oposto. 

Nesse caso, qual o recurso por imagem deve ser indicado para 

avaliar a atividade osteogênica na cabeça da mandíbula? 

a) Cintilografia. 

b) Ressonância magnética. 

c) Tomografia de feixe cônico. 

d) Radiografia lateral oblíqua. 

e) Radiografia axial de Hirtz. 

 

Questão 32 - Em uma radiografia panorâmica, observa-se 

a presença de dente 33 incluso e de uma imagem sugestiva de um 

odontoma composto, adjacente à sua coroa. Qual a característica 

radiográfica que estará presente e que fortalece essa hipótese? 

a) Imagem radiolúcida unilocular. 

b) Imagem radiolúcida multiloculada.  

c) Imagem de um conjunto de estruturas semelhantes aos dentes. 

d) Uma massa radiopaca densa e amorfa.  

e) Imagem mista em flocos de algodão.  

 

 

 

 

Questão 33 - Qual a técnica radiográfica mais indicada 

para avaliar uma geminação dentária na arcada inferior anterior? 

a) Oclusal total de mandíbula. 

b) Tomografia de feixe cônico. 

c) Técnica de Donovan. 

d) Radiografia interproximal. 

e) Radiografia periapical. 

Questão 34 - Um dente supranumerário foi observado 

com a coroa posicionada entre os terços médios das raízes dos 

dentes 11 e 21. Uma segunda radiografia foi realizada para 

localizá-lo, com um deslocamento _______________ do cabeçote. 

Nessa radiografia, a coroa encontra-se entre os terços apicais dos 

dentes 11 e 21, que estão encurtados. Portanto, pode-se concluir 

que a coroa do dente supranumerário está localizada por 

_______________ .  

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente 

as lacunas do enunciado. 

a) horizontal; vestibular.  

b) vertical; vestibular. 

c) horizontal; centralizado. 

d) vertical; palatino. 

e) horizontal; palatino. 

Questão 35 - Analise as assertivas a seguir e classifique-

as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(___) A classificação do Estado Físico ASA VI mostra que 

o paciente possui uma doença terminal sem 

possiblidade de doação de órgãos. 

(___) A Angina Pectoris atinge dois grandes grupos: o de 

homens com idade acima de 40 anos e o de 

mulheres na pós-menopausa. 

(___) Pacientes com insuficiência renal podem utilizar 

AINES com segurança. 

(___) Os sintomas de insuficiência adrenal incluem 

hiperpigmentação da pele e das mucosas, rostos 

redondos e corcunda. 

 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
 
a) V – V – F – F. 

b) F – V – V – V. 

c) V – F – V – V. 

d) V – V – V – V. 

e) F – V – F – F. 
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Questão 36 - Analise as assertivas a seguir e classifique-

as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(___) Corticosteroides, morfina e óxido nitroso são 

medicações de primeira escolha para gestantes 

para controle de dor e sedação. 

(___) Mães lactantes podem receber penicilina, 

metronidazol e atropina sem que isso interfira na 

segurança em relação à qualidade do leite materno. 

(___) Uma medicação de categoria X no Risco Fetal 

Potencial é totalmente contraindicada para 

gestantes ou mulheres com chances de engravidar. 

(___) A gestante deve permanecer longos períodos em 

posição supina, pois, além de ser uma posição 

ergonômica ao tratamento dentário, melhora a 

nutrição sanguínea fetal. 

 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 
a) F – F – V – F. 

b) V – V – F – F. 

c) F – F – V – V. 

d) F – V – V – F. 

e) V – F – F – F. 

 

Questão 37 - Analise as assertivas a seguir e classifique-

as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(___) Em uma reação alérgica com sinais cutâneos 

imediatos, além de receber medicação, o paciente 

deve permanecer monitorado no consultório por 1 

hora. 

(___) Em uma anafilaxia, a administração de epinefrina 

com posterior cricotireotimia é um erro técnico. 

(___) A manobra de Heimlich deve ser realizada com 

paciente sentado, para maior eficiência. 

(___) A Síndrome da Hiperventilação é controlada com 

sedação, posição vertical na cadeira, monitorização 

de sinais vitais e respiração de ar enriquecido de 

dióxido de carbono. 

 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
 
a) V – V – F – V. 

b) V – F – F – V. 

c) F – F – V – F. 

d) F – V – V – F. 

e) V – V – V – V. 

 
 

 

 

Questão 38 - Analise as assertivas a seguir e classifique-

as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(___) Um tecido necrosado em uma ferida serve de 

barreira celular e nicho bacteriano. 

(___) A cicatrização terciária é baseada em técnicas com 

células-tronco e proteínas recombinantes. 

(___) O calo ósseo é uma deformidade óssea decorrente 

de uma reparação defeituosa de uma fratura. 

(___) Na cicatrização de uma ferida, a fase inflamatória 

dura de 3 a 5 dias. 

 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 
a) V – V – F – V. 

b) F – F – V – F. 

c) F – V – V – F. 

d) V – V – V – V. 

e) V – F – F – V. 

 
 

Questão 39 - Sobre implantodontia, assinale a alternativa 

correta. 

a) O objetivo da irrigação da fresa é manter a temperatura abaixo 

de 52 graus Celsius. 

b) A instalação do implante deve objetivar de 70N a 120N de 

travamento inicial. 

c) Cargas em ângulos de 20 graus ou maiores podem iniciar perda 

óssea na interface com o implante dentário. 

d) Considerando o forame mentual, o implante dentário deve ser 

instalado 2mm anterior a ele. 

e) A sobrecarga mecânica não está relacionada com doenças 

peri-implantares. 

 

Questão 40 - Sobre a correção de deformidades 

dentofaciais, assinale a alternativa correta. 

a) O planejamento virtual tridimensional é realizado através de 

tomografia cone beam combinada com escaneamento das 

arcadas dentárias.  

b) A ortodontia pré-operatória tem por finalidade somente alinhar 

as arcadas dentárias. 

c) A cirurgia de enxerto ósseo oral não pode ser realizada 

conjuntamente com a cirurgia ortognática. 

d) O avanço da maxila não produz efeitos na correção da 

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. 

e) A osteotomia sagital dos ramos mandibulares é tecnicamente 

inviável se comparada à osteotomia subapical no contexto de 

um avanço mandibular de 10mm. 

 


