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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 

Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 

− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 

jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 

enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 

presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 

outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 

grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 

de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 

químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 

que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 

Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 

além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 

repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 

reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 

sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 

atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 

não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 

seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 

geológicos. 

b) põe em dúvida a alunissagem. 
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c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 

manifestações do presidente norte-americano. 

d) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 

conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 

absurdas. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 

provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 

futebol indica que 

a) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 

secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como 

a alunissagem. 

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 

que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 

gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 

tremor da bandeira americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 

torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 

supostos rastros químicos deixados por aviões. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 

seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 

acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 

conspiração. 

 

3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode ser 

classificada como: 

a) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 

nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 

sentido oposto do seu significado. 
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d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 

“aterrissagem”. 

e) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 

Portuguesa  

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo com 

a norma culta, os termos destacados em: 

....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald Trump. 

....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 

piedade.... 

Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 

trem parou... 

b) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 

pararam um pouco de conversar... 

c) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 

disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se 

um intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 

calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 

acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 

___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) sobre à preferência 

b) no que diz respeito a inclinação 

c) à respeito da tendência 

d) quanto à predileção  

e) no que toca a atração 
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6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 

abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) por conseguinte 

b) contudo 

c) mas também  

d) portanto 

e) e não obstante 

 

7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do compositor 

Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch  

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link  

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink  

Só um bom e velho engov  

Eu tirei o meu green card  

E fui pra Miami Beach  

Posso não ser pop star  

Mas já sou um nouveau riche  
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Eu tenho sex-appeal  

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi  

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man  

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 

estrangeirismos. 

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras 

em sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 

música no exterior. 

d) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 

processo de globalização. 

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado pela 

European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 

análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 

ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 

2050 por idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 

(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 

Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 

primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
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educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 

Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 

people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 

continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 

feminina. 

b) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 

contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

c) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 

continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 

suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 

escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 

envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 

Portuguesa: 

a) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de 

urgência e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município 

assegurou-a tratamento adequado. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente 

americano e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a 

pandemia lhes afetará profundamente. 

c) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. 

Adriana Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de 

prevenção da doença, dando-lhes novas esperanças. 

d) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 

falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública. 
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e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à 

epidemia de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe 

de descaso. 

 

10.  A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 

informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 

pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 

superlotado. 

b) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 

cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 

mas apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 

doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 

 

O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 

longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 

aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 

culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 

das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 

população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 

As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 

quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 

diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 

sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 

olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
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permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 

formação de vínculo e acolhimento.  

Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 

especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 

v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 

 

11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional de Redução de Danos 

b) Política Nacional de Imunização 

c) Política Nacional da Atenção Básica 

d) Política Nacional de Humanização 

e) Sistema Único de Saúde 

 

12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 

alternativa mais adequada. 

a) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-

se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 

região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 

econômicos. 

b) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 

comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 

doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 

saúde indígenas. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 

nacionais para o melhor direcionamento das ações. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 

principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 

complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 

_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
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o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos. 

a) Necessidades, igual, programa 

b) Necessidades; menor, ambulatório 

c) Reinvindicações; maior; programa 

d) Reinvindicações, maior e território 

e) Necessidades; maior; território 

 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 

Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 

básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 

que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 

atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 

todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 

saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 

problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 

e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 

que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 

também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 

adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 

saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  

(Ministério da Saúde,2011) 

 

14.  Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários da 

saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 

avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). É característica diferencial da RAS: 

a) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 

do usuário ao sistema de saúde. 

b) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 
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c) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 

demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 

d) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 

e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de 

óbito no Brasil. 

 

15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para seu 

problema, para isso é fundamental: 

a) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 

decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 

sobre seu estado de saúde. 

b) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 

dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 

história clínica e motivo do encaminhamento. 

c) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 

condições adequadas de atendimento. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 

profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

e) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 

prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 

atualização constante. 

 

 

16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 

seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 

acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 

capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 

saúde. 
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c) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 

intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 

na identificação de problemas e solução de necessidades. 

d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 

ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 

científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 

sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 

processo de adoecimento.  

 

17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da saúde, a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser entendido 

como princípio e diretriz do SUS: 

a) Política de saúde redistributiva. 

b) Controle social. 

c) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 

d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 

e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 

redes assistenciais. 

 

18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 

momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 

sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 

modo cíclico. 

a) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 

(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

b) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 

Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 

Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 
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d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 

decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 

problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 

(5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência de 

políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 

como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 

Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  

a) Residual 

b) Seguro sócio-empresarial 

c) Seguridade social 

d) Meritocrático 

e) Corporativista 

 

20.  “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez que a 

igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez mais 

pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, assinale a 

alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da cidadania. 

a) Individualismo e liberdade. 

b) Solidariedade e assistencialismo. 

c) Justiça, direitos e deveres. 

d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 

e) Propriedade privada e competitividade 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta apenas músculos envolvidos na 

mastigação: 

a) Bucinador, orbicular da boca, masseter, tensor do véu palatino 

b) Masseter, temporal, pterigoideo lateral e pterigoideo mesial 

c) Digástrico, temporal, parietal e supra-hióideos 
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d) Masseter, temporal, bucinador e pterigoideo lateral 

e) Pterigoideo medial, temporal, digástrico e esternocleiomastóideo 

 

22. Paciente gênero masculino, 45 anos, HIV+, procurou o pronto-socorro do 

hospital com lesões vesiculares e hemorrágicas em palato, língua e lábios. 

Referia muita dor na face, como também no local das lesões. Foram realizados 

o exame clínico e a imunofluorescência direta, chegando ao diagnóstico de 

infecção pelo Vírus Varicela- Zoster. Baseado nos principais sintomas deste 

paciente, podemos constar que houve um acometimento do: 

a) Nervo facial 

b) Nervo glossofaríngeo 

c) Nervo trigêmio ( segundo e terceiro ramos) 

d) Nervo trigêmio ( primeiro e segundo ramos) 

e) Nervo cervical 

 

23. Em consulta clínica, paciente com 26 anos apresenta dor localizada no dente 

46. À realização dos testes diagnósticos, constatou-se resposta positiva ao 

teste térmico com frio, que cessou rapidamente após a remoção do estímulo. A 

paciente relatou ainda ter certo incômodo durante a mastigação, negando dor 

espontânea. Neste caso, assinale a alternativa de acordo com o diagnóstico 

clínico da alteração pulpar: 

a) Pulpite irreversível 

b) Pulpite crônica 

c) Pulpite reversível 

d) Pulpite de transição 

e) Pulpite ulcerativa 

 

24. A profilaxia da endocardite bacteriana, quando o paciente for uma criança de 

20kg, alérgica à penicilina e com a via oral impossibilitada, deve ser realizada 

com: 

a) Azitromicina 15mg/kg IM 1 hora antes do procedimento, ou Clindamicina 

10mg/kg EV 1 hora antes do procedimento. 
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b) Azitromicina 15mg/kg IM 30 minutos antes do procedimento, ou 

Cefazolina 15mg/kg EV 1 hora antes do procedimento 

c) Azitromicina 15mg/kg IM 30 minutos antes do procedimento, ou 

Claritromicina 15mg/kg IM 30 minutos antes do procedimento. 

d) Clindamicina 20mg/kg EV 30 minutos antes do procedimento, ou 

Cefazolina 25mg/kg EV 30 minutos antes do procedimento 

e) Azitromicina 15mg/kg IM 30 minutos antes do procedimento, ou 

Claritromicina 15mg/kg 1 hora antes do procedimento. 

 

25. O antibiótico e posologia indicados contra os estreptococos do grupo milleri 

(formadores de abscesso) são: 

a) 1 milhão de unidades de Penicilina G, administrados a cada 6 horas EV 

b) 500mg de amoxicilina, administrados a cada 6 horas EV 

c) 500mg de amoxicilina, administrados a cada 6 horas VO 

d) 1000 mg de amoxicilina, administrados a cada 6 horas VO 

e) 2 milhões de unidades de Penicilina G, administrados a cada 4 horas EV 

 

26. Assinale a alternativa que apresenta apenas antimicrobianos do grupo dos 

macrolídeos: 

a) Eritomicina, Claritromicina, Azitromicina 

b) Clindamicina, Eritromicina e Cefalexina 

c) Amoxilina, Cefalexina e Vancomicina. 

d) Azitromicina, Amoxilina e Vancomicina 

e) Clindamicina, Cefalexina e Eritromicina 

 

27. A Angina de Ludwig e a trombose do seio cavernoso são duas consequências 

especialmente perigosas de: 

a) celulite e abscesso, respectivamente 

b) abscesso 

c) infecção odontogênica com infiltração nos vasos sanguíneos. 

d) Celulite 

e) Infecção odontogênica de origem endodôntica 
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28. A sequência de cicatrização em tecidos moles (caracterizada pela coagulação, 

inflamação, reepitelização, tecido de granulação e remodelação da matriz e do 

tecido ósseo) é tipicamente dividida em 3 fases distintas simultâneas. Quais 

são elas? 

a) Inflamatória, de remodelação e cicatricial 

b) Inflamatória, proliferativa e de remodelação 

c) Inflamatória, proliferativa e de regeneração 

d) Infecção odontogênica com infiltração nos vasos sanguíneos. 

e) Inflamatória, cicatricial e proliferativa 

 

 

 

29. Em cirurgia, qual a diferença entre acidente e complicação? 

a) Acidente é a quebra do planejamento do ato cirúrgico que ocorre no pós-

operatório. Complicação é a quebra do planejamento que ocorre no 

trans-operatório. 

b) Acidente é uma ocorrência espontânea, enquanto complicação é uma 

ocorrência planejada. 

c) Acidente é a quebra do planejamento do ato cirúrgico que ocorre no 

trans-operatório. Complicação é a quebra do planejamento que ocorre 

no pós-operatório. 

d) Acidente e complicação tem o mesmo significado. 

e) Um exemplo de acidente é a alveolite. Um exemplo de complicação é a 

ruptura de um vaso sanguíneo no ato cirúrgico. 

 

30. A sutura operatória é uma manobra de: 

a) Diérese 

b) Avulsão 

c) Divulsão 

d) Síntese 

e) Incisão 
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31. Um paciente ASA I de 100 Kg será submetido a um procedimento odontológico 

cirúrgico extenso. Calcule o número de tubetes de anestésico lidocaína a 2% 

que este paciente poderá receber neste procedimento (considere o volume de 

1 tubete = 1,8 ml e dose máxima de lidocaína = 300 mg): 

a) 12,2 tubetes 

b) 7,3 tubetes 

c) 8,3 tubetes 

d) 4,4 tubetes 

e) 3,6 tubetes 

 

32. Em pacientes com insuficiência renal, é preferível utilizar anestésicos locais 

que não sejam metabolizados e excretados pelos rins. Assim, um anestésico 

que pode ser utilizado é o que é majoritariamente metabolizado no plasma. 

Este anestésico é a: 

a) Lidocaína 

b) Mepivacaína 

c) Bupivacaína 

d) Prilocaína 

e) Articaína 

 

33. “São utilizados no tratamento de doenças que afetam o metabolismo ósseo em 

associação com excessiva reabsorção, como a osteoporose pós-menopausa e 

a doença de Paget, e nos casos de hipercalcemia maligna ou metástases 

ósseas osteolíticas, estas últimas comuns em câncer de mama, pulmão ou 

próstata.” (Andrade, 2014). Este texto se refere a qual grupo de 

medicamentos? 

a) Penicilinas 

b) Macrolídeos 

c) Bisfosfonatos 

d) Quimioterápicos 

e) Inibidores de mTOR 
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34. Segundo as recomendações da American Heart Association de 2007, todas as 

condições abaixo exigem profilaxia antibiótica prévia ao tratamento 

odontológico com risco elevado de bacteremias, exceto: 

a) Valva cardíaca protética 

b) Coarctação da aorta 

c) Endocardite infecciosa prévia 

d) Cardiopatia congênita cianótica não corrigida 

e) Valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco 

 

35. São considerados recursos hemostáticos, exceto: 

a) Ácido tranexâmico 

b) Selantes de fibrina 

c) Cimento cirúrgico 

d) Esponjas absorvíveis 

e) Colas cirúrgicas 

 

36. Paciente do sexo feminino, relata ter sido submetida a exodontia há 4 dias e 

relata ter acordado na última madrugada com dor intensa e pulsátil no local. Ao 

exame clínico, nota-se resíduos do coágulo necrosado e restos alimentares na 

região. Assim, sua hipótese diagnóstica é: 

a) Abscesso odontogênico 

b) Alveolite 

c) Pulpite 

d) Celulite 

e) Angina de Ludwig 

 

37. “Área de osso exposto na região maxilo-facial que não se cicatriza em um 

intervalo de oito semanas, em um indivíduo sendo tratado ou sido exposto a 

um bisfosfonato, sem histórico de radioterapia na região craniofacial” é a 

definição de qual condição que afeta os ossos maxilares? 

a) Osteonecrose associada a bisfosfonatos 

b) Osteorradionecrose 

c) Mieloma 
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d) Displasia óssea 

e) Necrose química tecidual 

 

38. Dois pacientes foram examinados no ambulatório. Após exame periodontal, 

constatou-se que ambos tinham 50% de perda de inserção. Um paciente tem 

29 anos e outro tem 53. Qual é o caso mais grave? 

a) O de 53, pois tem a doença há mais tempo 

b) Os dois casos são igualmente graves, pois são crônicos 

c) A doença periodontal do paciente de 53 é aguda, enquanto a do de 

29 é crônica, sendo mais leve 

d) Do paciente de 29, pois a evolução aparenta ter sido mais rápida 

e) Trata-se de dois casos de gengivite, tratável apenas com prescrição 

de medicamentos 

 

39. Sobre a doença periodontal, assinale a alternativa correta: 

a) A evolução da microbiota da doença periodontal é de bactérias Gram 

negativas para Gram positivas 

b) Nos fumantes, o cigarro favorece a proliferação dos fibroblastos 

c) A melhor forma de avaliar o sucesso do tratamento periodontal é medir a 

distância da junção esmalte-cemento até a margem gengival 

d) O exame periodontal deve ser realizado através de raspagem suave do 

perímetro do dente 

e) O periograma mostra o Índice de Sangramento à Sondagem, mas não 

sua profundidade 

 

40. Assinale a condição que não representa um sinal de saúde periodontal: 

a) Pontilhado com aspecto de “casca de laranja” 

b) Cor “rosa-pálido” 

c) Brilho na margem gengival 

d) Ausência de sangramento à sondagem 

e) Terminar em arcos côncavos regulares 
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41. Um paciente do gênero masculino, de 45 anos de idade, relata sensação de 

queimação na língua. Ao exame clínico, observa-se a presença de placas 

brancas aderentes na mucosa da língua, que após a remoção pela fricção de 

uma compressa de gaze seca, deixam a mucosa subjacente com aspecto 

eritematoso. O provável diagnóstico e tratamento da lesão, respectivamente, 

são: 

a) leucoplasia; remoção das placas brancas. 

b) candidíase eritematosa; medicamentos antibióticos de amplo espectro. 

c) leucoplasia; exérese cirúrgica da lesão. 

d) candidíase pseudomembranosa; medicamentos antivirais. 

e) candidíase pseudomembranosa; medicamento antifúngico 

 

 

42. À intervenção odontológica que tem como objetivo remoção de focos dentários 

de infecção previamente ao tratamento oncológico podemos chamar: 

a) Periograma 

b) Odontograma 

c) Cariótipo 

d) Adequação de meio bucal 

e) Exame clínico 

 

43. Não é um medicamento associado à hiperplasia gengival medicamentosa: 

a) Micofenolato  

b) Ciclosporina 

c) Anlodipino 

d) Difedipino 

e) Fenitoína 

 

44. Em relação à realização de procedimentos odontológicos invasivos em 

pacientes que utilizam anticoagulantes orais, o principal parâmetro utilizado 

para se considerar a oportunidade cirúrgica é o: 

a) Leucograma 

b) Coagulograma 
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c) Sorologias 

d) INR 

e) Creatinina 

 

45. No tratamento odontológico de pacientes gestantes, deve-se atuar com 

cautela, principalmente, em relação à escolha dos anestésicos locais. 

Preconiza-se que sais anestésicos que atravessam rapidamente a barreira 

placentária não devem ser utilizados nessas pacientes pelo risco de 

metemoglobinemia no feto. O principal anestésico contra-indicado para 

gestantes é a: 

a) Mepivacaína 

b) Bupivacaína 

c) Lidocaína 

d) Prilocaína 

e) Articaína 

 

 

46. À lesão da mucosa oral resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar 

com extravasamento de mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes 

damos o nome de: 

a) Ameloblastoma 

b) Mucocele 

c) Queratocisto 

d) Adenoma pleomórfico 

e) Granuloma piogênico 

 

47. Sobre a infecção por herpes-zóster, podemos afirmar que: 

a) Ocorre após a infecção pelo vírus do sarampo, ocorrendo reativação em 

condições de imunossupressão. 

b) Drogas citotóxicas, estado de imunossupressão e presença de 

neoplasias malignas inibem sua ocorrência. 

c) Após a infecção inicial, o vírus é transportado para os nervos sensitivos 

e estabelece latência no gânglio espinhal dorsal. 



ODONTOLOGIA 

UNIFESP – FAP 2018 

 

22 

d) É caracterizada pelo surgimento de vários nódulos no território inervado 

pelo nervo sensitivo afetado. 

e) Seu diagnóstico é feito através de cultura e antibiograma. 

 

48. “As células epiteliais infectadas exibem acantólise, núcleo claro e aumentado, 

alterações denominadas degeneração balonizante. As células epiteliais 

acantolíticas são denominadas células de Tzanck.” (Neville, 2016) O texto 

indicado se refere a qual doença oral? 

a) Citomegalovírus 

b) Candidose pseudomembranosa 

c) Paracoccidioidomicose 

d) Líquen plano oral 

e) Herpes labial 

 

49. Todas as afirmações estão corretas em relação ao citomegalovírus, exceto: 

a) Pode permanecer em latência no endotélio, em macrófagos, linfócitos e 

glândulas salivares. 

b) É mais comum em indivíduos imunossuprimidos, como HIV positivos e 

transplantados. 

c) Não há infecção assintomática, todo indivíduo contaminado por CMV 

apresenta sintomas intensos. 

d) Pode ocorrer coinfecção  por outros vírus, como o HSV. 

e) A infecção neonatal pode causar defeitos no desenvolvimento dentário. 

 

50. Em relação ao sarcoma de Kaposi, pode-se afirmar que: 

a) O tipo relacionado à AIDS foi completamente eliminado graças ao 

surgimento da terapia antirretroviral altamente ativa (HAART). 

b) Os indivíduos imunossuprimidos por transplante de órgãos têm risco 

reduzido de desenvolver a doença graças aos efeitos das drogas 

imunossupressoras. 

c) É uma doença de rápida progressão e que causa bastante dor ao 

indivíduo. 
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d) O tratamento consiste em quimioterapia e aplicação de corticoides 

tópicos nas lesões. 

e) O tipo clássico é caracterizado por múltiplas máculas e pápulas azul-

arroxeadas que se manifestam principalmente nas extremidades 

inferiores. 

 

51. A calcemia é o principal regulador da secreção do paratormônio, assim sendo, 

qual população entre as seguintes apresenta maior risco de hipercalcemia? 

a) Pacientes com problemas hepáticos 

b) Pacientes com problemas cardíacos 

c) Pacientes com problemas renais 

d) Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

e) Pacientes com síndrome de Down 

 

52. Em relação aos pacientes de risco para eventos tromboembólicos que utilizam 

anti-agregantes plaquetários, qual o melhor exame para avaliar o efeito destas 

medicações previamente ao tratamento odontológico? 

a) Coagulograma 

b) Tempo de protrombina (TP) 

c) Hemograma 

d) Tempo de sangramento (TS) 

e) Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) 

 

53. É uma lesão benigna mas localmente agressiva. De provável origem na lâmina 

dentária, é mais comum em região de mandíbula posterior. Está associado à 

Síndrome de Gorlin. Estamos falando de: 

a) Ameloblastoma 

b) Queratocisto odontogênico 

c) Cisto dentígero 

d) Fibroma ossificante periférico 

e) Lesão central de células gigantes 
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54. Entre as lesões orais com potencial de transformação maligna, podemos 

destacar as seguintes, exceto: 

a) Eritroplasia 

b) Leucoplasia 

c) Rânula 

d) Líquen plano 

e) Queilite actínica 

 

55. Paciente comparece ao Ambulatório de Odontologia do Hospital com uma 

lesão maligna, nodular, com as seguintes especificações: tumor com 3 cm em 

sua maior dimensão, metástase em um linfonodo regional homolateral, com 2,5 

cm em sua maior dimensão, com metástases da lesão à distância em 

investigação. De acordo com a descrição, qual seria a classificação TNM do 

tumor? 

a) T1N2M0 

b) T3NxM1 

c) T2N3M0 

d) T2N1Mx 

e) T3N2Mx 

 

56. Entre os aspectos radiográficos mais comuns do carcinoma espinocelular 

estão: 

a) Integridade das corticais ósseas, reabsorção radicular, sensibilidade 

dentária, deslocamento dental e aspecto de bolhas de sabão 

b) Bordas mal definidas, destruição de osso alveolar, reabsorção radicular, 

fraturas patológicas 

c) Bordas mal definidas, destruição das corticais ósseas, destruição de 

osso alveolar, ausência de reabsorção radicular, deslocamento dental, 

mobilidade e esfoliação espontânea 

d) Preservação das corticais ósseas, aspecto de favos de mel, 

radiopacidade, ausência de reabsorção radicular 

e) Velamento unilateral do seio maxilar, deslocamento dental, esfoliação 

espontânea, sensibilidade dentária 
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57. As infecções hospitalares do trato respiratório são, em sua maioria, decorrentes 

da aspiração de microorganismos oriundos do trato digestivo. A infecção 

respiratória mais comum em pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva é: 

a) Tuberculose 

b) Bronquite 

c) Derrame pleural 

d) Pneumonia nosocomial 

e) Síndrome da angústia respiratória aguda 

 

58. “A ______________________________ é provocada principalmente pela 

bactéria Streptococcus viridans e 40% dos casos são originados por gengivites, 

periodontites, lesões apicais ou traumas sobre a mucosa bucal que são 

ocasionados por manipulações de áreas infectadas para tratamento 

odontológico.” (Morais, 2015) 

O texto acima se refere à: 

a) Pneumonia associada à ventilação mecânica 

b) Endocardite bacteriana 

c) Infecção pela bactéria KPC 

d) Síndrome da apnéia obstrutiva do sono 

e) Glossodínia 

 

 

59. Paciente com insuficiência renal crônica, em hemodiálise três vezes por 

semana (segundas, quartas e sextas-feiras), com fístula artério-venosa, 

necessita de exodontia. Alguns cuidados são adotados, como não aferir a 

pressão no braço onde está instalada a fístula. Quando deve ser realizada a 

intervenção odontológica e por quê? 

a) Nos dias da hemodiálise, antes deste procedimento, pois a hemodiálise 

retira do organismo os fármacos utilizados no tratamento odontológico. 

b) É contra-indicado realizar tratamentos odontológicos invasivos em 

pacientes em hemodiálise. 
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c) Em dias alternados com a hemodiálise, pois a heparina utilizada na 

hemodiálise já terá sido depurada. 

d) Imediatamente após a sessão de hemodiálise, pois o risco de infecção é 

menor. 

e) No dia da hemodiálise, pois a heparina utilizada na hemodiálise já terá 

sido depurada. 

 

60. Todos são medicamentos que podem interferir no tratamento odontológico, 

exceto: 

a) Varfarina 

b) Clopidogrel 

c) Dipirona sódica 

d) Ácido acetilsalicílico 

e) Heparina sódica 
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