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DATA DA PROVA: 22/01/2022
DURAÇÃO TOTAL: 04 HORAS (14:00 às 18:00h)

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:
● Você receberá do fiscal de sala o seguinte material:

➢ Este caderno de questões;
➢ Um cartão-resposta destinado à marcação das questões.

● Confira este material assim que recebê-lo e, caso contenha algum erro, comunique ao
fiscal.

● Após a conferência, assine o cartão-resposta no espaço destinado.
● Não dobre, amasse e/ou rasure o cartão-resposta, pois ele não será substituído.
● Este caderno tem um total de 50 (cinquenta) questões.

➢ Questões de 01 a 20: Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde.
➢ Questões de 21 a 50: Conhecimentos Específicos.

● Para cada questão são apresentadas 05 (cinco) alternativas de resposta (a, b, c, d, e), devendo
o candidato escolher apenas uma e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher
completamente o círculo correspondente no cartão-resposta.

● As respostas das questões deverão, obrigatoriamente, ser transcritas para o cartão-resposta,
que será o único documento válido utilizado na correção eletrônica.

● Não serão prestados esclarecimentos sobre o conteúdo da prova durante a sua aplicação.
● O candidato não poderá se ausentar da sala antes de transcorrida uma hora do início da

prova.
Boa prova!

Comissão do Processo Seletivo.
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► POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE ◄

1) O que foi o Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB)?

a) Foi como ficou conhecido o movimento que nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no
início da década de 1970. Expressava um conjunto de ideias em relação às mudanças e
transformações necessárias na área da saúde.

b) Foi como ficou conhecido o movimento iniciado pelo Instituto Oswaldo Cruz, entre 1912 e 1917,
que através de expedições científicas ao interior do país, pretendia conhecer os maiores problemas
do Brasil e saneá-los.

c) Foi como ficou conhecido o movimento que deu origem a revolta da vacina em meados de 1904.
Momento em que chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São
Sebastião e mesmo assim as camadas populares rejeitavam a vacina.

d) Foi como ficou conhecido o movimento de saneamento da Cidade do Rio de Janeiro em 1807,
período em a Capital do Brasil recebeu a família real Portuguesa, que fugiu para o Brasil devido
o período das invasões napoleônicas na Europa. 

e) Foi um movimento iniciado no início do Século XX na cidade do Rio de Janeiro, que era
conhecida como túmulo dos estrangeiros. A prioridade do movimento de Reforma Sanitária
Brasileira era o saneamento e a reforma urbana da então capital do Brasil.

2) Conforme CARRAPATO, CORREIA e GARCIA, 2017:

A complexidade da saúde é inegável, independentemente da perspectiva pela qual é
abordada. As agendas internacionais têm, ao longo das últimas décadas, vindo a
posicionar-se entre uma perspectiva baseada maioritariamente na tecnologia médica e uma
posição que tenta compreender a saúde como fenômeno social, o que implica formas mais
complexas de ação. (p.676-689).

De acordo com essa afirmativa, todas as questões abaixo estão corretas, EXCETO:

a) O equilíbrio saúde-doença é determinado por uma multiplicidade de fatores de origem social,
econômica, cultural, ambiental e biológica, nem sempre foram incluídos na formulação de políticas
relacionadas com a saúde.

b) As condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença. O
termo “saúde pública” expressa na sua prática uma intervenção na vida política e social para
identificar e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da população.

c) Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os
fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

d) É a partir da contraposição entre as exigências de singularização da política partidária e as
crescentes exigências do processo civilizatório que é possível compreender a formulação freudiana
de que governar é uma prática social no limite do impossível.
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e) Atualmente é inquestionável que as condições sociais, ambientais e econômicas influenciam
grandemente as condições de saúde das populações. Os vários determinantes influenciam a saúde de
diferentes formas, pelo que nem todos são igualmente importantes.

3) Considere a situação abaixo:

A coordenadora da UBS do município de Flores identificou que sua equipe tinha fragilidades
quanto ao entendimento sobre integralidade, visto que é significativo nas políticas públicas de
saúde, além da necessidade dos trabalhadores da saúde perceberem as dimensões e limitações da
integralidade para ação central da saúde coletiva, com o objetivo de ser eficiente para o Sistema
Único de Saúde; então pediu ajuda à Gerente Regional de Saúde. Tendo este entendimento e com a
missão de recepcionar os residentes do programa multiprofissional em Saúde Coletiva do 1º ano,
solicitou à gerente que lhe ajudasse com o propósito de preparar melhor os profissionais da sua
equipe, bem como os novos residentes, e sabendo que:

Percebe-se na PNPS uma concepção mais abrangente das políticas nacionais, na qual a
integralidade é apontada também como uma estratégia de promoção da saúde. Ela alinha o
que é específico ao que é potencial na construção de projetos terapêuticos, considerando a
autonomia e as particularidades de cada ser humano. Ela está atrelada a uma complexidade
de fatores influenciados pelos contextos social, econômico, político e cultural do território
onde vivem e esses, por sua vez, influenciam suas escolhas e modo de viver. A gestão de
um sistema de saúde integrado em redes favorece a realização da integralidade e abre
espaço para práticas que incluem o trabalho multidisciplinar, com participação dos usuários
e fortalecimento dos vínculos. Nesse sentido, a integralidade pode ampliar a visão
tradicional quanto ao alcance das ações de promoção da saúde praticadas na Atenção
Básica de Saúde (ABS), também denominada Atenção Primária à Saúde (APS) (SILVA, et.
al., 2018, p. 394-400).

Com a prerrogativa de uma aprendizagem mais significativa, utilizando as metodologias ativas, por
meio de várias abordagens pedagógicas coletivas, ela conversou com os residentes para saber se
eles compreenderam sobre a integralidade em saúde e qualidade de vida, com a finalidade de
mudança de perspectiva e ampliação do conhecimento acerca dessa área.

Em relação a essa situação hipotética, compreendendo que os residentes assimilaram sobre os
conceitos da integralidade na saúde, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as afirmativas
abaixo:

( ) A assistência com base no princípio da parcialidade, norteada pelas ações disciplinares, faz da
APS a porta de saída para um atendimento vertical, que deve permear todos os níveis da assistência,
buscando atender as necessidades de saúde de cada indivíduo.

( ) A assistência com base no princípio da integralidade, norteada pelas ações interdisciplinares,
faz da APS a porta de entrada para um atendimento horizontal, que deve permear todos os níveis da
assistência, buscando atender as necessidades de saúde de cada indivíduo.

( ) Apesar de não existir um sentido único para a integralidade na saúde, uma percepção clara de
sua abrangência e potencialidade se torna importante para viabilizar a sua aplicação no contexto do
SUS.

( ) Presume-se que a integralidade se dá quando os profissionais de saúde interagem com os
usuários, buscando uma prática resolutiva comum entre os indivíduos. Existem desafios a serem
vencidos para se implementar a integralidade na prática assistencial a partir de uma compreensão do
ser humano em sua complexidade.
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( ) Os gestores devem olhar o indivíduo, atendido de maneira integral, considerá-lo em todas as
suas necessidades, para além dos centros de atendimento à saúde. É importante, estratégias de
pesquisas que venham a consolidar o desenvolvimento científico para fortalecimento do cuidado
integral.

A sequência CORRETA é:

a) V, F, V, F, F.
b) F, F, F, F, F.
c) F, V, V, V, V.
d) V, V, F, V, F.
e) V, V, V, V, V.

4) Sobre a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde, preencha as lacunas com
a sequência correta de palavras:

A Política Nacional de Humanização se pauta em três
princípios:__________________________________________________________ de produção de
saúde,______________________________________ e _________________________________.
Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo
uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as
instâncias ________________________________. Para se efetivar a humanização é fundamental
que os sujeitos participantes dos processos em saúde
_____________________________________________ de suas práticas, buscando garantir a
universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde. 

A sequência CORRETA é:

a) Universalidade / Integralidade / participação popular / regionais e municipais / se reconheçam
como protagonistas e especialistas.
b) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e autonomia /
protagonismo dos sujeitos / estaduais e municipais / se reconheçam como protagonistas e
corresponsáveis.
c) Separação entre a atenção e a gestão dos processos / equidade e integralidade / participação
popular dos sujeitos / estaduais e regionais/ se reconheçam como sujeitos de autoridade.
d) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e dependência mútua/
comunitarismo / estaduais e municipais / se reconheçam como profissionais responsáveis.
e) Separação entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e autonomia / protagonismo
dos sujeitos / nacional e estadual / se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis.

5) No que tange o Art. 1° da lei 8142/90, apresenta-se que cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, conta com as seguintes instâncias colegiadas:

I - Conferência de Saúde.
II - Conselho de Saúde.
III - Comissão Intergestora Tripartite.
IV - Núcleo de Educação Permanente.

Mediante as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:
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a) Apenas a questão I está correta.
b) Apenas a questão I e II estão corretas.
c) Apenas a questão III e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

6) Leia atentamente o seguinte texto sobre Educação Permanente em Saúde (EPS):

A EPS tem sido compreendida quanto aos seus pressupostos conceituais e metodológicos
como uma estratégia transformadora das práticas de saúde, com grande potencial para o
rompimento do paradigma tradicional que orienta os processos de formação dos
trabalhadores da saúde. Constitui-se como um instrumento possibilitador do
desenvolvimento pessoal, social e cultural e centra, nos processos de ensino-aprendizagem,
o próprio sujeito que aprende, entendendo-o como agente ativo, autônomo e gestor de sua
educação. É ele, ao mesmo tempo, educador e educando. Nessa concepção ideológica e
política, cuja condução se operacionaliza no âmbito de locorregiões de saúde, convoca os
sujeitos do quadrilátero da formação a refletirem de modo permanente a realidade posta e a
buscar soluções criativas para a superação dos problemas de saúde e, por conseguinte,
qualificar as ações no intuito de aumentar a resolutividade e a eficiência do sistema de
saúde (FRANÇA; et. al., 2016, p. 394-400).

Considerando o texto e o seu conhecimento sobre EPS, avalie as afirmações abaixo e em seguida
escolha a alternativa que apresenta a alternativa INCORRETA.

a) O paradigma tradicional orientador dos processos de formação dos trabalhadores da saúde é
focado na teoria, no conteúdo biomédico, especializado e hospitalocêntrico.
b) O processo de ensino-aprendizagem na EPS lança mão das metodologias ativas do ensino, visto
que considera o aprendiz como sujeito autônomo e detentor de um saber teórico e prático prévio.
c) Em EPS o quadrilátero da formação é composto por representantes do ensino, da gestão, dos
trabalhadores e dos usuários.
d) No âmbito regional e local já encontramos um alto nível de financiamento próprio, de
qualificação do planejamento e da implementação da EPS.
e) A efetivação da EPS se dá por meio de gestão participativa e colegiada, exercitando o processo
de descentralização e negociação democrática sustentada nas necessidades locais.

7) A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) é caracterizada como um processo social complexo e
que possui dimensões para a interpretarmos, a saber: teórico-conceitual, técnico-assistencial,
jurídico-política e sociocultural. Sobre estas dimensões, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nos
enunciados abaixo apresentados:

( ) A desinstitucionalização e a problematização sobre a doença mental são elementos conceituais
constitutivos e exclusivos da dimensão sociocultural.
( ) Os processos de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial são um lócus de observação da
dimensão técnico-assistencial da RPB.
( ) A dimensão jurídico-política pode ser observada pelo grande impacto da aprovação de
legislações nacionais nos anos 90.
( ) Um conjunto amplo de iniciativas que estimulem as pessoas a repensarem seus princípios,
preconceitos e opiniões formadas sobre a loucura é o que pode se caracterizar como dimensão
sociocultural.
( ) A maior contribuição dessa interpretação por dimensões é compreender que as mudanças no
serviços de saúde mental são de caráter especialista, restritos aos seus próprios muros.

A sequência CORRETA é:
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a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, F, V.
c) V, V, F, F, F.
d) F,V, F, V, F.
e) F, F, F, V, V.

8) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas
articuladas que visam atender integralmente às necessidades de saúde. Ele precisa ser resultado da
discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário, e é bastante
utilizado em situações mais complexas (BRASIL, 2011). Sobre PTS, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental, como forma de propiciar
uma atuação integrada da equipe valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da
medicação, no tratamento dos usuários.

b) O nome Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido o Projeto Terapêutico
Singular, é igualmente aceito uma vez que o PTS, para ser resolutivo, é feito exclusivamente para
indivíduos.

c) A construção de um PTS envolve a reunião de toda a equipe em que todas as opiniões são
importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde.

d) O PTS contém quatro momentos: diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e
reavaliação, momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas mudanças de rumo.

e) O PTS frisa que o projeto busca a singularidade (a diferença) como elemento central de
articulação, uma vez que os diagnósticos tendem a igualar os sujeitos em torno da patologia e é
preciso ver as especificidades.

9) De acordo com a Carta de Direitos e Deveres dos usuários da saúde. É direito da pessoa ter
atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de
continuidade do tratamento(Resolução nº 553 de 09 de agosto de 2017).

Marque a alternativa INCORRETA em relação à responsabilidade do serviço de saúde para a
garantia deste direito:

a) Ter atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por
equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
b) Ofertar espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensoria pública
sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.
c) Disponibilizar de forma contínua o acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e
especificidades regionais.
d) Adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no
estabelecimento de saúde.
e) Dar informações sobre o estado de saúde do usuário, de forma objetiva, respeitosa,
compreensível, e em linguagem adequada para atender a sua necessidade.

10) A Portaria do Ministério da Saúde nº 1600, de 07 de julho de 2011, reformula a Política
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de
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Saúde (SUS). A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e
integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e
integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e
oportuna (BRASIL, 2011). Sobre essa Política, assinale a alternativa que completa as lacunas
CORRETAMENTE:

“O componente ______________________________ e suas Centrais de Regulação Médica das
Urgências tem como objetivo garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de
saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. Já o componente
_______________________ deverá ser ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou
graves, com condições de garantir a assistência 24 horas, para posterior encaminhamento à rede de
atenção a saúde.O componente _____________________ objetiva aglutinar esforços para garantir a
integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com
vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso. E o componente
_________________________ é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre
as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor
uma rede organizada de atenção às urgências.”

a) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) /
Força Nacional de Saúde do SUS / Sala de Estabilização.

b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / Sala de Estabilização / Força Nacional de Saúde do
SUS / Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h).

c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / Unidades de Pronto Atendimento (UPA/ 24h) /
Sala de Estabilização / Força Nacional do SUS.

d) Força Nacional de Saúde do SUS / Sala de Estabilização / Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência / Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h).

e) Força Nacional de Saúde do SUS / Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) / Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência / Sala de Estabilização.
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► CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ◄

11) Relacione a coluna “A”com a coluna “B” de acordo com o exame físico:

(   ) Dor
(   ) Tumor
(   ) Febre                                                          ( A ) Sinal
(   ) Parestesia                                                   ( B ) Sintoma
(   ) Crepitação

Assinale a sequência CORRETA:
a) A, B, A, A, B.
b) A, B, B, A, A.
c) B, A, A, B, A.
d) B, A, A, B, B.
e) A, A, A, B, B.

12) Qual cadeia de linfonodos é palpável ao longo da borda anterior do músculo
esternocleidomastóideo?

a) Cadeia cervical superficial.
b) Cadeia cervical profunda.
c) Cadeia cervical inferior.
d) Cadeia cervical superior.
e) Cadeia cervical lateral.

13) Relacione a coluna “A” com a coluna “B”, de acordo com os testes que monitoram os sistemas
de coagulação:

(   ) Tempo de Protrombina                                                    ( A ) Sistema extrínseco
(   ) Taxa Normalizada Internacional “INR” ( B ) Sistema Intrínseco
(   ) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado “TTPA”

Assinale a sequência CORRETA:

a) A, B, B.
b) A, A, B.
c) B, B, A.
d) A, A, A.
e) B, B, B.

14) Foi solicitado a um paciente, como exame pré-operatório, uma radiografia de tórax. O exame
apresenta os seguintes achados:

- Campos pulmonares hiperexpandidos
- Achatamento do diafragma
- Ampla zona radiolúcida por trás do esterno
- Coração alongado

Qual é a hipótese diagnóstica?
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a) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
b) Pneumotórax.
c) Hemotórax.
d) Tuberculose.
e) SARS COVID-19.

15) Paciente J. S. P. 32 anos, gestante, com 13 semanas, apresentou a necessidade de atendimento
de urgência. Qual destes anestésicos é o mais indicado?

a) Bupivacaína 0,5% com Epinefrina 1:200.000.
b) Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000.
c) Prilocaína 4% com Octapressin0,03 UI.
d) Mepivacaína 2% com Levonordefrina 1:50.000.
e) Lidocaína 2% com Epinefrina 1:200.000.

16) Qual a sequência de coloração do 1º ao 17º dia após trauma contundente, segundo o Espectro
Equimótico de Legrand duSaulle?

a) Lívida, arroxeada, azul, esverdeada, amarelo esverdeada, amarelada.
b) Arroxeada, vermelho bronzeada, azul, amarelada, amarelo esverdeada, esverdeada.
c) Azul, lívida, esverdeada, arroxeada, amarelada, amarelo esverdeada.
d) Arroxeada, azulada, vermelho bronzeada, esverdeada, amarelada.
e) Amarelo esverdeada, esverdeada, arroxeada, vermelho bronzeada, azul.

17) Paciente J.M.L.N., 70 kg, apirético, saudável, apresenta indicação de exodontia do 37
abscedado sintomático. Foi realizada a técnica de bloqueio indireta do nervo alveolar inferior +
injeção intraligamentar. Foi obtida uma anestesia satisfatória dos tecidos moles, no entanto, o
paciente se queixa de dor ao movimento de luxação do dente. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F)
com relação às manobras que podem ajudar a obter uma anestesia adequada:

(   ) Administrar outro tubete de anestésico usando a técnica de Gow-Gates.
(   ) Considerar o uso de uma solução anestésica sem vasoconstrictor.
(   ) Sedar o paciente com uma pequena dose de benzodiazepínico ou óxido nitroso.

Assinale a sequência CORRETA:

a) V, F, V.
b) V, V, V.
c) F, F, F.
d) F, V, F.
e) V, F, F.

18) A amnésia anterógrada, depressão mínima de ventilação e do sistema cárdio-vascular, bem
como as propriedades sedativas, tornam os benzodiazepínicos excelentes medicações
pré-operatórias. Quanto às propriedades e farmacocinética dessas drogas, assinale a alternativa
CORRETA:

a) O lorazepam é o mais lipossolúvel entre os principais benzodiazepínicos, resultando em um
início rápido de ação e longa duração.
b) O Diazepam tem meia-vida de eliminação de 1 a 4 horas e sofre metabolização hepática.
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c) O Midazolam é preparado como um composto solúvel em água que é transformado em
lipossolúvel por exposição ao pH do sangue.
d) O Midazolam sendo hidrossolúvel, requer o solvente orgânico propilenoglicol para dissolvê-lo,
sendo esse o mais provável responsável pela venoirritação.
e) O Lorazepam é um agente amnésico menos potente que o Midazolam, no entanto, seu início de
ação rápido o torna uma droga muito útil como pré-anestésico.

19) Com o aumento nas prescrições de medicamentos anti-rebsortivos ósseos, a Osteonecrose dos
Maxilares Relacionada a Medicamentos aparece cada vez mais na rotina da odontologia. O CTX
(telopeptídeo c-Terminal sérico) é um dos métodos diagnósticos que é utilizado para avaliar o risco
de desenvolver essa doença. Qual o valor do CTX é considerado de alto risco para o
desenvolvimento de osteonecrose?

a) Abaixo de 100 pg/ml.
b) De 100 a 150 pg/ml.
c) De 150 a 200 pg/ml.
d) De 200 a 300 pg/ml.
e) Acima de 300 pg/ml.

20) Paciente G. J. L. C., vítima de acidente desportivo, relata ter sido atingido por uma bola de
beach tênis na região de globo ocular direito, ao exame físico, o paciente apresenta hematoma
periorbital, hifema, diplopia, limitação do movimento do globo ocular, sangramento nasal. À
palpação não se percebe degrau na rima infra-orbitária nem dorso nasal. Qual o provável
diagnóstico?

a) Fratura de Zigomático.
b) Fratura de O. P. N.
c) Fratura Naso-Orbito-Etmoidal.
d) Fratura de teto de Órbita.
e) Fratura Blow-Out.

21) Qual estrutura anatômica está situada entre o Processo Uncinado e a Bula Etmoidal?

a) Infudíbulo.
b) Concha nasal superior.
c) Crista etmoidal.
d) Concha nasal média.
e) Lâmina perpendicular.

22) Qual músculo é penetrado pela agulha quando realizamos o bloqueio do nervo alveolar inferior
pela técnica direta?

a) Bucinador.
b) Pterigoideo medial.
c) Pterigoideo Lateral.
d) Temporal.
e) Masseter.

23) Paciente L.A.R., 4 anos, sofre uma queda da própria altura, apresentando avulsão do dente 51,
os pais da criança armazenaram o elemento dentário em leite fresco e em menos de 1 hora
procuraram atendimento. Qual tratamento deve ser realizado?
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a) Reimplante dental + barra de Erich.
b) Reimplante dental + esplintagem rígida.
c) Reimplante dental + esplintagemsemi-rígida.
d) Tracionamento do dente 11.
e) Nenhum tratamento é necessário.

24) São achados clínicos na síndrome da fissura orbitária superior, EXCETO:

a) Dilatação pupilar.
b) Oftalmoplegia.
c) Amaurose.
d) Ptose da pálpebra superior.
e) Perda do reflexo da córnea.

25) Qual a função do teste de Schirmer?

a) Ducção forçada.
b) Avaliar e quantificar a produção de lágrimas.
c) Avaliar a patência do óstio sinusal maxilar.
d) Avaliar acuidade visual.
e) Avaliar Enoftalmia.

26) A Zetaplastia de Denovilliers, inicialmente, foi desenvolvida para tratar que tipo de
complicação?

a) Entrópio.
b) Telecanto traumático.
c) Fístula parotídea.
d) Ectrópio lateral.
e) Dacriocistite.

27) Com relação ao Tumor Edematoso de Pott, assinale a alternativa CORRETA:

a) Lesão de células gigantes em região posterior de maxila.
b) Osteomielite do osso frontal com edema e abscesso subperiosteal.
c) Alteração benigna das células de Schwan pós exodontia.
d) Neoplasia benigna do epitélio ciliar no seio maxilar.
e) Cicatrização hipertrófica em pálpebra inferior.

28) Tanto a distração osteogênica quanto os enxertos ósseos fazem parte do armamentário cirúrgico
para as reconstruções maxilo-faciais. Relacione a coluna “A” e a coluna “B” quanto às vantagens de
uma técnica em relação a outra:

(   ) Tempo de tratamento.
(   ) Cooperação do paciente. ( A ) Distração Osteogênica.
(   ) Alongamento do envelope de tecidos moles. ( B ) Enxerto Ósseo.
(   ) Defeitos maiores que 6 cm.

a) A, B, A, B.
b) A, A, B, B.
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c) B, B, A, A.
d) B, A, B, A.
e) A, B, B, A.

29) Paciente A. L. N., 39 anos, ao realizar radiografia panorâmica de rotina apresentou uma área
radiolúcida em região anterior de mandíbula, circunscrita, limites bem definidos, ao se realizar a
biópsia, foi visualizado uma cavidade óssea sem revestimento epitelial, qual o provável diagnóstico:

a) Defeito de Stafne.
b) Cisto Dentígero.
c) Ameloblastoma Unicístico.
d) Cisto Ósseo Aneurismático.
e) Ceratocisto Odontogênico.

30) Na abordagem às fraturas de zigomático, uma das maiores dificuldades do cirurgião
bucomaxilofacial é saber se a redução da mesma está adequada, qual destas estruturas anatômicas é
a melhor referência de uma boa redução?

a) Sutura fronto-zigomática.
b) Pilar zigomático-maxilar.
c) Ligamento cantal.
d) Rima infraorbitária.
e) Sutura esfeno-zigomática.

31) Síndrome autossômica dominante causada por uma mutação genética e corresponde ao
fechamento precoce de múltiplas suturas. Desenvolvimento de má oclusão com protusão
mandibular, hiperteleorbitismo, exorbitismo, palato ogival, sindactilia de mãos e pés e hipertrofia
do hálux com desvio medial. Logo após o nascimento devem ser realizadas cirurgias que poderão
ajudar o bebê a se desenvolver melhor e evitar a perda da visão ou da audição, caso ainda haja
tempo. Geralmente, o bebê que apresenta a síndrome passa por cirurgias no crânio, face e maxilares
para descomprimir o cérebro, remodelar o crânio, acomodar melhor os olhos, separar os dedos e
melhorar a mastigação (NEVILLE, et al., 2016). Assinale a alternativa que apresenta a síndrome a
qual o texto se refere:

a) Síndrome de Pfeifer.
b) Síndrome de Apert.
c) Síndrome de Polland.
d) Síndrome de Nablus.
e) Síndrome de Crouzon.

32) Os sintomas podem variar amplamente entre os indivíduos e até mesmo dentro de indivíduos da
mesma família. Existem algumas evidências que sugerem que, em alguns indivíduos, os sintomas
podem tornar-se mais suaves com a idade. Características faciais únicas da síndrome incluem rosto
áspero, pálpebras caídas, olhos profundos e lóbulos das orelhas grandes e carnudos. Problemas com
o nervo óptico e o tecido conjuntivo podem causar catarata e hipermetropia em adultos com a
doença. Outros sintomas dessa síndrome incluem deficiência intelectual e atraso no
desenvolvimento. Assinale a alternativa que apresenta a síndrome a qual o texto se refere:

a) Síndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann.
b) Síndrome de Proteus.
c) Síndrome de Potter.
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d) Síndrome de Arnold.
e) Síndrome de Edwards.

33) Segundo a classificação de Paul Tessier, a fissura 7 localiza-se:

a) Base alar.
b) Canto interno da pálpebra superior.
c) Canto externo da comissura labial.
d) Dorso nasal.
e) Pálpebra inferior.

34) Segundo a fórmula de Parkland, assinale a única alternativa CORRETA para tratamento em
adultos e crianças:

a) 4,0 x peso corporal em kg x superfície queimada. É utilizado em adultos.
b) 2,5 x peso corporal em kg x superfície queimada. É utilizado em crianças.
c) O volume máximo infundido é de 60%.
d) O volume total de ringer lactato infundido deve nas primeiras 8 horas.
e) O volume urinário de um adulto queimado deve ser mantido entre 60 e 70 ml por hora.

35) De acordo com os princípios e técnicas de cirurgia plástica, assinale a alternativa CORRETA?

a) Os linfócitos B têm a principal função de coordenar a resposta imunológica durante os
transplantes.
b) Os principais fatores que influenciam na falha do enxerto em retalhos livres, estão relacionados à
não administração de antiinflamatórios, antiespasmódicos e anticoagulantes, na tentativa de evitar
vaso-espasmos da anastomose e trombose.
c) Nos enxertos de pele em espessura parcial espesso observa-se reeptelização da área doadora mais
lenta.
d) A possibilidade de a área doadora ser utilizada várias vezes aumenta quando o enxerto de pele é
realizado em espessura total.
e) Os enxertos de pele em espessura parcial fina são muito utilizados nas reconstruções funcionais
de face.

36) Segundo as técnicas de cirurgia plástica utilizadas atualmente, assinale a única alternativa
CORRETA:

a) Uma das principais complicações do retalho de Karapandzic é a perda de mobilidade e
sensibilidade do lábio inferior.
b) Os ângulos de uma zetaplastia podem ser aumentados para possibilitar um maior alongamento da
ferida operatória.
c) As úlceras por compressão estão classificadas entre as feridas mais simples de tratamento e
prognóstico.
d) O retalho de Bernard-Burrow-Webstertem apresenta uma fraca alternativa para as reconstruções
totais dos defeitos labiais.
e) O retalho de Cerf-Volant tem apresentado o melhor resultado para as reconstruções parciais de
lábio inferior.

37) Qual das técnicas descritas abaixo, indicada para tratamento das fissuras palatais, tem o melhor
resultado no tratamento da disfunção velofaringeana?

| Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial | 14 |



ESP-PB/SES-PB ›› PROCESSO SELETIVO ›› Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial -
Edital 18/2021.

a) Karapandzic.
b) Cerf-Volant.
c) Furlow.
d) Mathes e Nahai.
e) Millard.

38) A paralisia facial pode apresentar-se por diversos fatores. Dentre as alternativas abaixo, qual
tem a maior prevalência?

a) Idiopática.
b) Tumoral.
c) Traumática.
d) Bacteriana.
e) Viral.

39) Assinale a única alternativa abaixo que NÃO se correlaciona com o diagnóstico diferencial para
o zumbido:

a) DTM.
b) Traumatismo cervical.
c) Meningite.
d) Doença de Meniere.
e) Otite externa.

40) Também conhecido como tendão anular ou anel tendíneo comum, é um anel de tecido fibroso
que envolve o nervo óptico em sua entrada no ápice da órbita. É a origem comum dos quatro
músculos retos do grupo dos músculos extraoculares. Ele pode ser usado para dividir as regiões da
fissura orbital superior:

a) Anel de Zinn.
b) Anel de Waldeyer.
c) Arco de Horus.
d) Arco de Malta.
e) Espaço tendíneo orbitário.

41) Em 1979 veio a sua grande contribuição para a Ética e para a Bioética com o lançamento de
“Ética Prática”. Conhecido como seu trabalho mais abrangente, vai além da questão dos animais,
colocando em foco temáticas polêmicas que discutem aborto, infanticídio, eutanásia, desigualdade
social e direito civil. Qual dos grandes nomes da Bioética estamos nos referindo?

a) James Childress.
b) Van Resselaer Potter.
c) Peter Singer.
d) Tom L. Beauchamp.
e) Macmillian.

42) Documento extremamente útil para consulta diária, especialmente para os profissionais de
Genética Médica e Humana, visto propor uma lista de 12 tabelas com guidelines e recomendações
relativos aos serviços de genética, ao acesso a bancos de DNA e à execução dos testes genéticos,
entre outros, associando frequentemente a cada proposta o princípio ético pertinente e, sendo assim,
extremamente útil em termos didáticos. Este trecho refere-se a um dos documentos abaixo:
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a) Declaração de Helsink.
b) Código de Nuremberg.
c) Review of Ethical Issues in Medical.
d) Declaração Universal dos Direitos do Homem.
e) Declaração de Lisboa.

43) Documento que inclui uma vasta bibliografia de suporte, proposto pelo Conselho para as
Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), Organização Mundial de Saúde
(WHO) e UNESCO. Estas recomendações foram propostas devido ao fato de, mundialmente, se ter
reconhecido que os princípios éticos relativos às investigações biomédicas, envolvendo seres
humanos, não estavam a ser devidamente salvaguardados, apesar de todos os esforços já envidados
nesse sentido. Este trecho refere-se a um dos documentos abaixo:

a) International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects.
b) Review of Ethical Issues in Medical.
c) Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto.
d) Lei n.º 67/1998, de 26 de outubro.
e) Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948.

44) “O direito do sujeito à salvaguarda da sua integridade e da sua vida privada deve ser
respeitado”. Este trecho refere-se a qual dos documentos abaixo:

a) Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto.
b) Declaração de Helsink.
c) Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro.
d) Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948.
e) Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de abril.

45) Em 27 de outubro de 1969, ProsenjidPoddar, um estudante indiano, matou Tatiana. Ela era
apenas sua amiga, mas ele tinha entendido erradamente, devido a questões culturais, que ela estava
interessada nele. Ela se afastou, explicando que não tinha qualquer interesse em manter uma relação
afetiva com ele. O impacto desta notícia fez com que ele procurasse um apoio psicológico para a
sua depressão. Os pais de Tatiana alegaram que dois meses antes de Tatiana ser morta, Poddar
confidenciou ao seu psicólogo Lawrence Moore, funcionário do Hospital Cowell Memorial, da
Universidade da Califórnia em Berkeley, a sua intenção de matar Tatiana. Este caso serviu de
paradigma para este tipo de situação, quando existe um terceiro em risco. Neste caso se justifica a
quebra de confidencialidade eticamente justificada (BERLINGUER, 1993). Assinale qual dos casos
abaixo encontra-se descrito o trecho acima:

a) Caso Karen Ann Quinlan.
b) Caso Tarasoff.
c) Caso EphraimMorren.
d) Caso Tuskegee.
e) Caso Louise Bronw.

46) Este músculo contorna toda a circunferência da órbita. Divide-se em três porções: palpebral,
orbital e lacrimal. Origem: Parte nasal do osso frontal (porção orbital), processo frontal da maxila,
crista lacrimal posterior (porção lacrimal) e da superfície anterior e bordas do ligamento palpebral
medial (porção palpebral).
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a) Músculo tarsal superior.
b) Músculo palpebral.
c) Músculo de Horner.
d) Músculo orbicular.
e) Músculo de Tardier.

47) Qual a composição do gel cicatrizante Contractubex, que possui efeito anti-inflamatório e
antiproliferante no tecido cicatricial?

a) Cepalin, alantoína e heparina sódica.
b) Acetonido de triancinolona.
c) Desoxirribonuclease, fibrinolisina e cloranfenicol.
d) Diosmina e hesperidina complexo.
e) Fosfato dissódico de citidina, trifosfato trissódico de uridina e hidroxicobalamina.

48) De acordo com as técnicas atuais menos invasivas de osteotomia da mandíbula, qual das
técnicas descritas abaixo apresentam maior proximidade com as clássicas descritas:

a) Osteotomia Subcondilar.
b) Osteotomia em L invertido.
c) Osteotomia Vertical do Ramo.
d) Sagital de Dalpont.
e) Sagital de Obwergeser.

49) Paciente Classe II, apresentando severa síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono
(SAHOS) e com necessidade de giro no plano oclusal associado ao avanço do pogônio de
aproximadamente 24 mm. O que deve ser evitado durante o procedimento cirúrgico para que não
aconteça impossibilidade de fixação transoperatória ou instabilidade após a cirurgia?

a) Osteotomia sagital mais longa.
b) Exodontia do terceiro molar inferior.
c) Utilização de fixação híbrida.
d) Avanço bimaxilar.
e) Mentoplastia de avanço.

50) O cuidado com os tecidos moles vem demonstrando ótimos resultados pós-operatórios. Dentre
estes, podemos citar a utilização de pomadas e cremes como Bepantol, Oncilon, Fibrase etc. na
região dos lábios e bochechas durante a cirurgia ortognática. Qual a principal função destas
medicações administradas durante o procedimento?

a) Promover atividade anti-inflamatória imediata.
b) Provocar analgesia logo após o procedimento.
c) Evitar infecções aos tecidos periorais.
d) Promover menor atrito durante o procedimento.
e) Lubrificar a mucosa dos lábios e bochechas.
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