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CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.



ODONTOLOGIA

7
UNIFESP – FAP 2019/2020

c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  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 vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Para realização do procedimento odontológico de paciente com uso de varfarina, 
qual a conduta mais correta?

a)  Suspender a varfarina e retorná-la após 3 dias do procedimento 
odontológico.

b)  Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 1.

c)  Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 1.

d)  Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI maior que 3.

e)  Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 3.

QUESTÃO 22
Paciente L.C.S, 37 anos, com histórico de endocardite infecciosa em valva mitral 
sendo necessário a realização de cirurgia cardíaca com instalação de prótese 
mecânica. Devido ao uso desta prótese a paciente começou com o uso de 
varfarina de 5mg. Ao exame odontológico verifica-se a necessidade de exodontia 
do dente 16 por extensa lesão cariosa.

Qual a conduta mais adequada?

a)  Suspender a varfarina, fazer ponte com heparina e realizar profilaxia 
antibiótica 1 hora antes do procedimento odontológico.

b)  Solicitar exame TP 24 horas antes e realizar profilaxia antibiótica 1 hora 
antes do procedimento odontológico.

c)  Solicitar exame TP e realizar profilaxia antibiótica 24 horas antes do 
procedimento odontológico.

d)  Solicitar exame TP 24 horas antes e realizar profilaxia antibiótica 24 
horas antes do procedimento odontológico.

e)  Suspender a varfarina e realizar profilaxia antibiótica 1 hora antes do 
procedimento odontológico.

QUESTÃO 23
Dentre os bloqueadores de canais de cálcio usado pelos pacientes cardiopatas, quais 
destes apresenta maior índice para o desenvolvimento de hiperplasia gengival?

a)  Anlodipino.

b)  Nifedipino.
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c)  Diltiazem.

d)  Verapamil.

e)  Felidipino.

QUESTÃO 24
Quais procedimentos odontológicos não necessita de profilaxia antibiótica para 
pacientes com risco a endocardite infecciosa?

a)  Raspagem periodontal.

b)  Instrumentação endodôntica.

c)  Exodontia.

d)  Anestesia intraligamentar.

e)  Remoção de sutura.

QUESTÃO 25
Quais destas alternativas não esta indicada a profilaxia antibiótica de acordo 
com a American Heart Association (AHA)?

a)  Paciente com valva cardíaca protética.

b)  Paciente com cardiopatia congênita não corrigida.

c)  Paciente com presença de stent não farmacológico.

d)  Paciente com histórico de endocardite infecciosa prévia.

e)  Paciente transplantado cardíaco que desenvolveu valvopatia cardíaca.

QUESTÃO 26
Qual anestésico local mais indicado para uso em pacientes com cardiopatias 
isquêmicas?

a)  Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.

b)  Lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000.

c)  Mepivacaína 3% sem vasoconstritor.

d)  Prilocaína 3% com felipressina.

e)  Articaína 4% com epinefrina 1:100.000.

QUESTÃO 27
São medicamentos anti hipertensivos:

a)  Clonidina, Atenolol, Captopril.

b)  Losartana, Hidralazina, Quetiapina.

c)  Enalapril, Metoclopramida, Atenolol.

d)  Hidroclorotiazida, Tramadol, Ranitidina.

e)  Propanolol, Fenitoína, Carvedilol.
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QUESTÃO 28
É muito comum haver um número grande de idosos que realizam 
acompanhamento médico devido à comorbidades diversas e que encontram-
se internados em hospitais. São alterações da cavidade oral relacionadas ao 
processo de envelhecimento:

a)  Disgeusia e Grânulos de Fordyce.

b)  Nevo branco esponjoso e halitose.

c)  Varicosidades linguais e perda das papilas gustativas.

d)  Cárie de radiação e xerostomia.

e)  Disgeusia e Nevo branco esponjoso.

QUESTÃO 29
Paciente do sexo masculino, 19 anos, encontra-se em UTI após acidente 
automobilístico. No momento encontra-se sedado,Nrespirando por dispositivos 
de Ventilação Mecânica. Ao exame clínico constata-se necessidade de exodontia 
de dente 11 devido mobilidade grau III com extenso dano periodontal, causados 
pelo trauma, devido ao risco de aspiração pulmonar do elemento. As seguintes 
medidas devem ser tomadas:

I. Não devemos realizar o procedimento, pois o paciente não se encontra em 
condições de responder e expressar sua própria vontade.

II. Após discussão com equipe médica, deve-se elaborar um “Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido” para assinatura do(a) familiar responsável 
e médico(a) responsável, autorizando o procedimento e isentando a equipe de 
Odontologia de qualquer reabilitação após alta do paciente.

III. Devido a urgência do procedimento, havendo autorização da equipe médica 
o mesmo deverá ser realizado independente da autorização dos familiares, pois 
termos médicos de autorização já foram assinados na admissão do paciente.

Estão corretas:

a)  I.

b)  II

c)  III.

d)  I e II.

e)  II e III.

QUESTÃO 30
Em âmbito hospitalar, as doses de drogas antimicrobianas devem ser ajustadas 
principalmente levando em consideração:

a)  O clearance de creatinina.

b)  O índice de glicose sanguínea e Hemoglobina Glicada.

c)  A quantidade de medicação sedativa administrada concomitantemente.
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d)  A quantidade de medicação sedativa administrada concomitantemente.

e)  Os níveis de potássio e magnésio das últimas 48 horas.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa incorreta a respeito da associação das lesões com suas 
respectivas definições:

a)  Mácula: área focalizada com alteração de coloração, sem desnivelamento.

b)  Úlcera: perda do epitélio de superfície e exposição do tecido conjuntivo 
adjacente.

c)  Equimose: área de hemorragia uniforme e circular, de pequeno diâmetro.

d)  Telegianctasia: lesão vascular causada pela dilatação de alguns vasos 
sanguíneos superficiais.

e)  Vesícula: elevação do epitélio com até 3mm no seu maior diâmetro, 
com líquido em seu interior.

QUESTÃO 32
Paciente 34 anos, sexo feminino, sem comorbidades prévias. Comparece ao 
PS do Hospital São Paulo três dias após realizar endodontia do dente 36. Ao 
exame clínico, constata-se prostração, trismo, disfagia, odinofagia e edema 
facial submandibular com enduração. As próximas etapas são:

a)  Realizar anamnese detalhada da paciente, prescrição de antibiótico 
de espectro reduzido, encaminhar a mesma a um serviço odontológico 
para exodontia do elemento.

b)  Discutir o caso com equipe médica, solicitar exames laboratoriais e 
tomografia de urgência, iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, 
incisão e drenagem em centro cirúrgico junto à equipe médica, com 
remoção sincrônica de elemento 36.

c)  Discutir o caso com equipe médica, solicitar internação da paciente, 
iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, aguardar 24 horas para ação 
sistêmica do mesmo, incisão e drenagem à beira-leito e encaminhamento 
para serviço odontológico para extração de elemento 36.

d)  Fazer exame clínico minucioso da paciente, com palpação intra e extra 
oral, prescrição de anti-inflamatório e antibiótico de amplo espectro, 
encaminhamento a serviço odontológico externo com documento de 
esclarecimento do caso e solicitação de retratamento endodôntico de 
dente 36.

e)  Prescrição de antibiótico de amplo espectro com primeira dose via 
endovenosa, incisão e drenagem hospitalar ao sinal de supuração, 
encaminhamento a serviço externo de odontologia para retratamento 
endodôntico do elemento 36.

QUESTÃO 33
Ainda sobre os anticonvulsivantes, assinale a alternativa que contém um 
medicamento desta classe:
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a)  Albendazol.

b)  Albendazol.

c)  Quetiapina.

d)  Fenitoína.

e)  Fentanil.

QUESTÃO 34
Algumas substâncias e medicamentos alteram a estrutura e organização dos 
tecidos bucais. Em relação às medicações anticonvulsivantes, pode-se observar:

a)  Hiperqueratinização de mucosa jugal.

b)  Hiperplasia gengival.

c)  Descamação do dorso da língua.

d)  Aumento da saburra lingual.

e)  Aumento do fluxo salivar.

QUESTÃO 35
Paciente M.A.S, 37 anos, sexo masculino, internado no Hospital São Paulo, 
necessitou de avaliação odontológica devido mobilidade grau III em dentes 
11 e 12, decorrente de trauma com dispositivo de Ventilação Mecânica. Ao 
exame clínico constatou-se necessidade de exodontia de ambos os elementos. 
Assinale a alternativa que contém parâmetros insatisfatórios para a realização 
do procedimento:

a)  Paciente com função renal normal, em uso de anticoagulante injetável 
(Heparina Não Fracionada), com última dose realizada 8h antes do 
procedimento.

b)  Paciente renal crônico dialítico, submetido à diálise um dia antes do 
procedimento.

c)  Paciente hepatopata, com internação recente e exames laboratoriais 
que constam 10,2 g/dL de Hemoglobina e 47 mil /uL de plaquetas.

d)  Paciente retirado da Ventilação Mecânica um dia antes do procedimento.

e)  Paciente em sedação contínua e de jejum há mais de 24 horas.

QUESTÃO 36
Paciente do gênero feminino, 52 anos, internada na Unidade de Terapia Semi-
intensiva, refere sintomatologia dolorosa em mucosa oral, com aspecto de 
queimação. Ao exame clínico constata-se presença de placas brancas aderidas 
em mucosa lingual, removíveis à raspagem, expondo tecido eritematoso. A 
hipótese diagnóstica e tratamento consecutivo são:

a)  Candidíase eritematosa; terapia antifúngica.

b)  Líquen plano reticular; terapia antiviral.

c)  Leucoplasia; proservação.
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d)  Morsicatio buccarum; terapia antibacteriana.

e)  Candidíase pseudomembranosa; terapia antifúngica.

QUESTÃO 37
O sarampo é uma doença viral, transmitido por vírus do gênero Morbillivirus. É 
Considerado uma doença extremamente contagiosa, capaz de causar múltiplas 
complicações e levar o indivíduo infectado a um estado grave de saúde. A 
alternativa que apresenta a manifestação bucal desta doença é:

a)  Orla de Burton.

b)  Nevo branco esponjoso.

c)  Manchas de Roth.

d)  Manchas de Koplik.

e)  Estrias de Wickhan.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que não contém um nervo craniano misto:

a)  XI - Acessório.

b)  X - Vago.

c)  V - Trigêmeo.

d)  XI - Glossofaríngeo.

e)  VII - Facial.

QUESTÃO 39
Nas Unidades de Terapia Intensiva normalmente há um protocolo profilático 
para trombose venosa profunda, utilizando para isso a Heparina Não Fracionada 
(anticoagulante injetável) de 8/8h. Em um paciente com função renal normal que 
necessita realizar uma extração à beira-leito:

a)  O procedimento não deve ser realizado devido ao risco de sangramento 
intenso.

b)  Deve-se solicitar à equipe médica responsável a suspensão da dose de 
Heparina Não Fracionada 6 horas antes do procedimento e as doses 
subsequentes até serem completadas 12 horas pós-procedimento.

c)  O procedimento pode ser realizado sem suspensão da medicação, 
pois não há correlação entre anticoagulantes injetáveis e alteração de 
sangramento.
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d)  Deve-se solicitar à equipe médica responsável a suspensão da dose de 
Heparina Não Fracionada 24 horas antes do procedimento e as doses 
subsequentes até serem completadas 24 horas pós-procedimento.

e)  O procedimento deve ser realizado sem suspensão da Heparina Não 
Fracionada, utilizando apenas hemostáticos locais.

QUESTÃO 40
Paciente de 24 anos, sem comorbidades prévias, é admitido na UTI após episódio 
de politrauma por colisão de automóvel. Chega a unidade com lesão medular e 
quadro de tetraplegia. A equipe se queixa de salivação excessiva. A primeira 
abordagem terapêutica odontológica em relação à sialorreia deve ser:

a)  Empregar medidas conservadoras como mudança de posicionamento 
em leito, evitando escoamento para fora da boca.

b)  Aplicação de toxina botulínica tipo A na glândula parótida.

c)  Alternativa cirúrgica, como a remoção de glândula parótida.

d)  Utilização de drogas anticolinérgicas como medida xerostômica, 
interferindo na ação da acetilcolina.

e)  Regime de radioterapia nas glândulas submandibulares e dois terços 
caudais da parótida.

QUESTÃO 41
O bundle preventivo de PAVM não possui:

a)  Despertar diário.

b)  Risco de queda.

c)  Proteção de úlcer gástrica.

d)  Risco de queda.

e)  Higiene bucal com clorexidina.

QUESTÃO 42
Qual medida deve ser realizada na primeira hora de atendimento do paciente com 
sepse grave ou choque séptico e que está relacionado à redução de mortalidade:

a)  Coleta de hemoculturas.

b)  Admnistração de Antibioticoterapia.

c)  Coleta de lactato.

d)  Admnistração de corticóide.

e)  Ressuscitação volêmica.

QUESTÃO 43
Segundo a OMS, a classificação das lesões de mucosite oral são divididas em 4 
graus. Baseado nessa classificação, qual a resposta correta abaixo?
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a)  0 nenhuma alteração, 1 presença de eritema, 2 presença de eritema, 
úlceras e alimentação sólida, 3 presença de úlceras e alimentação 
liquida, 4 não consegue se alimentar via oral.

b)  0 nenhuma alteração, 1 presença de eritema, 2 presença de eritema, 
úlceras e alimentação sólida, 3 presença de úlceras e alimentação 
sólida, 4 não consegue se alimentar via oral.

c)  0 nenhuma alteração, 1 presença de sangramento, 2 presença de 
eritema, úlceras e alimentação liquida, 3 presença de úlceras e 
alimentação liquida, 4 não consegue se alimentar via oral.

d)  Todas respostas acima estão erradas.

e)  Todas as respostas estão certas.

QUESTÃO 44
Cada vez mais temos um perfil de pacientes idosos internados nos hospitais, um 
dos grandes problemas relacionados à cavidade bucal é a xerostomia, defina o 
que é xerostomia?

a)  Paciente tem ausência da produção de saliva.

b)  Paciente tem sangramento abundante na cavidade bucal.

c)  Paciente tem sensação de secura na boca.

d)  Paciente tem hipersensibilidade em todos os dentes após a sua entrada 
na Unidade de Terapia Intensiva.

e)  Paciente tem saburra lingual exacerbada.

QUESTÃO 45
Paciente internado na UTI, entubado, em coma, com polifarmacia, em três dias 
apresentou forte mordedura que levou a cortar a língua levando a um sangramento 
intenso. Equipe de Odontologia hospitalar é chamada para o atendimento, qual 
a conduta correta?

a)  Avaliação do foco que está causando o sangramento, higiene com 
clorexidina 0,12%, e avaliação se precisar de ponto ou colocação de 
placa de mordida.

b)  Avaliação da cavidade bucal, higiene com clorexidina 0,12% e instalação 
de guedel.

c)  Realização do protocolo de higiene bucal, conversa com a equipe 
médica e aguardar o paciente ser extubado.

d)  A equipe de odontologia Hospitalar não realiza esse procedimento e 
devemos passar o caso a equipe de buco-maxilo-facial.

e)  Todas alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 46
Qual a definição de pneumonia Nosocomial?

a)  As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato 
respiratório inferior, diagnosticadas após 48h da internação do 
paciente, não estando presentes nem incubadas anteriormente à data 
de internação.

b)  As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato 
respiratório inferior, diagnosticadas após 96h da internação do 
paciente, não estando presentes nem incubadas anteriormente à data 
de internação.

c)  As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato 
respiratório inferior, diagnosticadas após 48h da internação do paciente, 
que já estavam presentes e incubadas anteriormente à data de 
internação.

d)  Todas estão corretas.

e)  Aquela em que o paciente adquiriu assim que foi traqueostomizado.

QUESTÃO 47
Entre as medidas preventivas gerais que podemos tomar para evitar complicações 
da anestesia local em odontologia, quais as corretas?

a)  Realizar a anestesia intravascular com agulha longa.

b)  Evitar doses excessivas de anestésico (sobredose), observar as 
referências anatomicas, observar as condições da agulha e do 
anestésico.

c)  Usar soluções com vasoconstritores e injetar a solução lentamente 
(1ml/minuto).

d)  As letras B e C estão corretas.

e)  Todas estão erradas.

QUESTÃO 48
No que se refere aos tipos de laser que o Cirurgião-Dentista pode trabalhar, 
assinale a resposta falsa:

a)  O laser de alta intensidade é utilizado em cirurgias e na remoção de 
tecidos pela relação/corte/coagulação/esterilização.

b)  O laser de baixa Intensidade e são empregados com finalidade mais 
terapêutica.

c)  O laser de alta intensidade é usados em situações que necessitam 
de analgesia e estimulação tecidual, além de terem forte eficácia anti-
inflamatória.
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d)  O Cirurgião Dentista utiliza laser de baixa potência no âmbito hospitalar 
para contribuir com o atendimento dos pacientes.

e)  O laser pode ser aplicado em situações diversas, como aftas, úlceras, 
mucosites, herpes simples, estomatite herpética, entre outros.

QUESTÃO 49
Vários profissionais da odontologia relatam dificuldade de atender pacientes 
diabéticos, qual a resposta correta sobre a relação entre o diabético e a doença 
periodontal?

a)  A diabetes se caracteriza por uma hiperglicemia crônica, e compromete 
a estrutura e função do colágeno.

b)  O paciente diabético não exige precauçoes antes da Terapia Periodontal, 
e deve ser orientado sobre a relação entre as duas doenças.

c)  Não se deve realizar nenhum tratamento odontológico em pacientes 
diabéticos.

d)  Caso o cirurgião-dentista suspeite que o paciente tenha diabetes, antes 
de qualquer procedimento, ele deverá ser encaminhado ao médico, 
para que este profissional solicite os exames laboratoriais necessários 
para avaliação da glicemia.

e)  O paciente diabético compensado deve ser tratado como um paciente 
sistemicamente saudável.

QUESTÃO 50
Sobre o atendimento do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar dentro das 
maternidades, visando o atendimento de um recém-nascido é correto afirmar:

a)  Segundo a lei 12.001 de 20 de junho de 2000, é obrigatória a realização 
do Protocolo de Avaliação do frênulo da Língua em Bebês em todos os 
hospitais e maternidades nas crianças nascidas em suas dependências.

b)  O Cirurgião-Dentista não pode atender Rns no âmbito hospitalar.

c)  O teste deve ser realizado apenas pela fonoaudióloga, que encaminha 
o bebê para realização da frenulectomia, quando necessário.

d)  Não devemos realizar a retirada do frênulo do bebê antes dos 8 meses 
de idade.

e)  Em caso de dúvida da presença de anquiloglossia, o bebê deve realizar 
acompanhamento com equipe de saúde bucal.

QUESTÃO 51
Durante o atendimento odontológico de um paciente diabético, o cirurgião-
dentista observou que o paciente apresentou subitamente o seguinte quadro 
clínico: palidez, sudorese intensa, pele fria ao toque e tremores.

O quado descrito é mais compatível com um episódio:

a)  Uremia.

b)  Hiperglicemia.
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c)  Hipoglicemia.

d)  Parada cardiorrespiratória (PCR).

e)  Choque Hipovolêmico.

QUESTÃO 52
Nos procedimentos odontológicos atuais, usa-se a Sedação Consciente com 
Óxido Nitroso que é misturado ao Oxigênio em concentrações variadas para se 
obter a sedação. A Sedação com Óxido Nitroso/Oxigênio é indicada em casos 
de pacientes com deficiência mental leve e moderada, pacientes com doenças 
cardiovasculares, pacientes com distúrbios comportamentais, etc. Sobre este 
procedimento, assinale a alternativa correta:

a)  O paciente não responde à estimulação física mas responde à 
estimulação verbal.

b)  Ocorre depressão profunda da consciência.

c)  Pode ser realizada em ambulatório.

d)  O paciente não mantém respiração independente.

e)  Nenhuma das alternativas esta correta.

QUESTÃO 53
O Estabilizador Godoy é utilizado muitas vezes como uma opção em conjunto 
com o condicionamento químico, com resultados que diminuem o número de 
indicações para o uso da anestesia geral. Assinale a alternativa incorreta sobre 
as vantagens do Estabilizador Godoy:

a)  Diminui o estresse profissional.

b)  Facilita o preparo e condicionamento do paciente.

c)  Produz calor corporal.

d)  Evita anestesia geral.

e)  Evita custos hospitalares.

QUESTÃO 54
Qual o pré-requisito para garantir o sucesso do tratamento odontológico do 
Paciente com Necessidades Especiais a longo prazo?

a)  Terapia Curativa.

b)  Terapia Medicamentosa.

c)  Bochechos semanais com clorexidina 0,12%.

d)  Terapia de manutenção de suporte.

e)  Atendimento semanal contínuo.
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QUESTÃO 55
Não são considerados Pacientes com Necessidades Especiais Sistêmicos:

a)  Pacientes Hipertensos.

b)  Pacientes Cardiopatas.

c)  Pacientes Transplantados.

d)  Gestantes.

e)  Pacientes com anomalias cromossômicas.

QUESTÃO 56
Paciente 38 anos, internado na Enfermaria de um Hospital, no setor de cardiologia, 
já avaliado por cirurgião-dentista, com necessidade de realização de Exodontia 
do dente 22 para preparação pré- cirúrgica. De acordo com discussão clínica 
com equipe médica, os procedimentos devem ser efetuados em leito hospitalar. 
Qual a sequência para colocação de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
que o cirurgião–dentista deve seguir:

a)  avental, luva, máscara e óculos.

b)  luva, avental, óculos e máscara.

c)  avental, máscara, óculos e luva.

d)  luva, máscara, óculos e avental.

e)  máscara, avental, óculos e luva.

QUESTÃO 57
Qual indicador hospitalar é utilizado para avaliar a ocupação dos leitos 
operacionais no hospital como um todo?

a)  Índice de Renovação de Leitos.

b)  Tempo Médio de Permanência.

c)  Taxa de Ocupação.

d)  Número de Internações.

e)  Número de Internações.

QUESTÃO 58
Dentre as medidas citadas abaixo, quais são preconizadas pelo Controle de 
Infecção Hospitalar:

a)  Uso de avental descartável e luvas de procedimento somente quando 
solicitados pela equipe médica.

b)  Quarto individual ou quarto com pacientes com infecção pelo mesmo 
microrganismo.
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c)  Não limitar transporte do paciente (se necessário, cobri-lo completamente 
com lençol, proteger lesões e feridas com curativo e conter drenagens).

d)  Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção das áreas próximas ao 
paciente para duas vezes ao turno.

e)  Limitar o uso de clorexidina.

QUESTÃO 59
Qual o objetivo do protocolo de cirurgia segura para salvar vidas? Assinale a 
alternativa correta:

a)  Operar o paciente somente em ambulatório.

b)  Utilizar o instrumental de nivel 2.

c)  Não evitar indução de reações alérgicas ou efeitos adversos.

d)  Equipe a ser utilizada deve ser enviada da UBS mais próxima.

e)  Diminuir risco de infecção de sitio cirúrgico.

QUESTÃO 60
Dos itens abaixo, quais não estão inseridos nas metas internacionais adotadas 
como forma de oferecer assistência qualificada, garantindo segurança ao 
paciente, ao profissional de saúde e à instituição prestadora do cuidado?

a)  Identificar corretamente o paciente.

b)  Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde.

c)  Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de 
medicamentos.

d)  Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente 
corretos.

e)  Não higienizar as mãos para evitar infecções.
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QUESTÃO 1
Qual anestésico local mais indicado para uso em pacientes com cardiopatias 
isquêmicas?

a)  Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.

b)  Lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000.

c)  Mepivacaína 3% sem vasoconstritor.

d)  Prilocaína 3% com felipressina.

e)  Bupivacaína sem vasoconstritor.

QUESTÃO 2
Diversos fármacos, como, por exemplo, (1)_______ , (2)____________ 
e (3)___________, podem causar hiperplasia gengival medicamentosa. 
Fatores como (4)___________________ previamente instalada e hábitos 
como (5)________________________ insatisfatória podem ser considerados 
como agravadores do caso. O tratamento deve incluir inicialmente 
(6)__________________________, seguido por (7)_____________________, 
se necessário, bem como acompanhamento e proservação. 

Assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas:

a)  (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) sinvastatina / (4) doença periodontal 
/ (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento 
periodontal cirúrgico.

b)  (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) metformina / (4) doença periodontal 
/ (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento 
periodontal cirúrgico.

c)  (1) Ciclosporina A, (2) fenitoína e (3) nifedipina / (4) doença periodontal 
/ (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento 
periodontal cirúrgico. 

d)  (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina / (4) diabetes / (5) higiene 
bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal 
cirúrgico.

e)  (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina / (4) hipertensão arterial 
/ (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento 
periodontal cirúrgico. 

QUESTÃO 3
Metemoglobina é a forma oxidada de hemoglobina. Todos nós possuímos 
metemoglobina no sangue em níveis aceitáveis. Quando essa concentração 
aumenta além desses níveis, temos a metemoglobinemia. Quando é necessário 
realizar anestesia local em um paciente que seja portador de metemoglobinemia 
ou qualquer outra condição que leve a uma oxigenação deficiente, bem como 
em pacientes gestantes, o odontologista não deve utilizar qual sal anestésico?

a)  Bupivacaína. 

b)  Lidocaína.



ODONTOLOGIA

29
UNIFESP – FAP 2019/2020

c)  Mepivacaína.

d)  Prilocaína.

e)  Articaína.

QUESTÃO 4
Devido à alta prevalência da doença renal crônica e, consequentemente, ao 
elevado número de indivíduos que realizam hemodiálise, é importante que o 
cirurgião-dentista possa oferecer um atendimento odontológico qualificado, 
o que implica no conhecimento das principais manifestações gerais e bucais 
dessa doença. Sabe-se que a manifestação oral que ocorre exclusivamente em 
pacientes nefropatas é:

a)  Leucoplasia.

b)  Herpes simples oral.

c)  Estomatite urêmica.

d)  Pigmentação dentária. 

e)  Periodontite.

QUESTÃO 5
Os agentes quimioterápicos e/ou radiação ionizante destroem as células que 
estão em constante processo de mitose e atinge diretamente células da luz de 
todo o trato gastrointestinal, levando a uma redução significativa da espessura 
do epitélio, que se torna extremamente friável e ulcera com grande facilidade, 
expondo o tecido conjuntivo subjacente. Essa reação tóxica inflamatória ocasiona 
um quadro denominado:

a)  Mucosite oral.

b)  Eritemamultiforme.

c)  Estomatiteherpética.

d)  Candidose eritematosa.

e)  Eritroplasia de Queyrat.


