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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 4 (quatro) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 
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Texto: O Brasil na rota dos remédios falsificados 
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br) 
 

Um relatório divulgado recentemente pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais 
um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde 
do País. Segundo o documento, 19% dos remédios 
comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é 
que se vendam vinte medicamentos falsos em cada 
lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de 
ambulantes, pela internet e, inclusive, nas 
farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, 
China e Índia. Podem vir prontos para o consumo 
ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio 
ativo) – que é manipulada em estabelecimentos 
clandestinos, sem a menor condição de higiene e 
geralmente elaborada na dose errada.  

As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são nefastas. De acordo com os 
pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias 
matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 
2014 – não há dados específicos para o Brasil. É 
um problema que aflige governos e fabricantes no 
mundo todo, principalmente em período de crise 
econômica. “Como é mais barato, as pessoas 
acham que estão fazendo um bom negócio ao 
comprar medicamentos falsos. Não estão. As 
mortes estão aí para comprovar”, diz Edson 
Vismona, do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria. “É uma burrice consumir remédios 
ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema 
mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e 
Europa, onde a vigilância é muito maior do que 
aqui.” 

Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas 
sobre o tamanho desse comércio clandestino 
mostram que, na última década, a falsificação e 
comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o 
negócio, que rendeu US$ 200 bilhões em 2014, 
cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável 
do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o 
delegado da polícia federal de São Paulo André 
Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas 
ligadas diretamente às organizações criminosas 
internacionais.” 
http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REM

EDIOS+FALSIFICADOS, aesso em 14 de out. de 2015. 

 
01) A ideia principal do texto é: 
 
(A)  19% dos remédios comercializados no Brasil 
são ilegais e falsos. 
(B)  A falta de remédios nos postos de saúde e 
hospitais no Brasil. 
(C)  A alta dos preços dos remédios. 
(D)  A falta de organização do comércio de 
remédios no Brasil. 
(E)  A indústria de remédios aliada aos 

benefícios que os médicos recebem para indicá-los. 
 
02) Marque a alternativa que contempla os três 
princípios para o sucesso da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A)  mercado, preço alto e qualidade. 
(B)  dificuldade para conseguir os remédios e 
fiscalização apurada. 
(C)  indústria estrangeira, qualidade e 
fiscalização falha. 
(D)  organização, preço baixo e qualidade. 
(E)  mercado, preço e fiscalização falha. 
 
03) Assinale a alternativa que aponta as 
consequências da ação da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro 
dos remédios ajudam a manter os hospitais do país. 
(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios 
verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, 
devido à grande circulação de remédios 
falsificados. 
(C) Gera menos impostos para as indústrias 
farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia. 
(D)  As pessoas compram remédios falsificados 
devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. 
Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem 
por sua ingestão. 
(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas 
desenvolvem deficiências com o tempo, podendo 
ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo. 
 
04) Assinale a alternativa que substitui o termo 
sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do 
sentido:  
 
 “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico 
de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia 
federal de São Paulo André Luiz Previato 
Kodkaoglanian. 
 
(A)  difícil. 
(B) interessante. 
(C)  lucrativo. 
(D)  positivo. 
(E)  determinante. 
 
05) Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, 
morfologicamente na ordem em que aparecem, 
como:   
 
“Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha.” 
 
(A)  adjetivo, numeral, substantivo. 
(B)  substantivo, numeral, adjetivo. 
(C)  numeral, substantivo, adjetivo. 
(D)  conjunção, substantivo, numeral. 
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(E)  numeral, pronome, adjetivo. 
 
06) A  palavra NEFASTAS, na oração abaixo, 
concorda com:  
 
As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são “nefastas”. 
 
(A)  as consequências das ações. 
(B)  elas.  
(C)  ações. 
(D)  dessa máfia. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07) O plural da oração sublinhada é:  
 
O remédio vem pronto. 
 
(A)  Os remédios veem prontos. 
(B)  Os remédios vém prontos. 
(C)  Os remédios vem prontos.  
(D)  Os remédios vêem prontos. 
(E)  Os remédios vêm prontos. 
 
08) Assinale a alternativa correto quanto ao 
tempo e modo dos verbos sublinhados na 
oração abaixo:  
 
“As estatísticas sobre o tamanho desse 
comércio clandestino mostram que, na última 
década, a falsificação e comercialização 
aumentaram 800%.” 
 
(A) presente do indicativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(C) imperativo afirmativo, pretérito mais que  
perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do indicativo, futuro do pretérito do 
modo indicativo. 
(E) imperativo negativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
 
09) Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está correto:  
 
(A)  Os documentos devem ser entregues na 
portaria. Assina à gerência à noite.   
(B)  Os documentos foram remetidos à Gerência. 
(C)  Os remédios são destinados à todas as 
pessoas doentes nos postos de saúde.  
(D)  À população precisa de remédios. 
(E)  Foram à Portugal.  
 
10) As palavras cujo acento se justifica pela 
mesma regra de “café” são: 
 
(A)  Látex, patê. 

(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
 
11) Em uma comunidade constituída de 1800 
pessoas, há três programas de TV, esporte (E), 
novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica 
quantas pessoas assistem cada tipo de 
programa: 
 
Progra
mas 

E N F E e 
N 

N e F E e 
F 

E, 
N e 
F 

Número 
de 
telespe
ctadore
s 

400 1220 1080 220 800 180 100 

 
Assim, verifique usando a tabela, quantas 
pessoas não assistem nem um destes 
programas: 
 
(A) 400. 
(B) 100. 
(C) 300. 
(D) 200. 
(E) 500. 
 
12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas 
preferências de duas marcas A e B. Onde os 
resultados foram: 21 pessoas disseram que 
usar a marca A, 10 pessoas responderam que 
usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem 
uma das marcas. Com estas informações 
quantas pessoas usam somente a marca B? 
 
(A) 24. 
(B) 30. 
(C) 44. 
(D) 35. 
(E) 15. 
 
13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... podemos dizer que o oitavo termo da 
sequência será? 
 
(A) 13. 
(B) 21. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 34. 
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14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Um vendedor é representante de uma marca 
que disponibiliza duas linhas de produtos, uma 
mais popular (produto A) e outra mais 
sofisticada (produto B). Para o produto A que 
custa R$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% 
por unidade e para o produto B que custa R$ 
150,00 ele ganha uma comissão de 25% por 
unidade. Na venda de uma unidade de cada ele 
ganhará: 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 50,10. 
(C) R$ 48,90. 
(D) R$ 49,50. 
(E) R$ 49,90. 
 
16) Certa empresa produz diariamente 
quantidades iguais do produto P. Se essa 
empresa usar três medidas iguais do 
componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas 
para suprir a produção de P durante 2 dias. Se 
passar a usar 2,5 medidas de A em cada 
unidade de P, o número de medidas de A 
necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a: 
 
(A) 1100. 
(B) 980. 
(C) 1000. 

(D) 1250. 
(E) 1050. 
 
17) Durante certa semana, uma loja de sapatos 
constatou que a razão entre o número de pares 
de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 
3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa 
semana foram vendidos ao todo 180 pares de 
sapatos, pode-se concluir que o número de 
pares de sapatos infantis superou o de adultos 
em: 
 
(A) 126 pares. 
(B) 72 pares. 
(C) 54 pares. 
(D) 100 pares. 
(E) 65 pares. 
 
18) A figura abaixo mostra uma parede com 
alguns azulejos, onde os espaços em branco 
representam os azulejos que caíram. Sabendo 
que todos os azulejos são iguais e quadrados, 
então a razão dos azulejos que caíram e os que 
estão na parede é? 
 

 
 
(A) 2/5. 
(B) 4/5. 
(C) 5/3. 
(D) 3/5. 
(E) 4/3. 
 
19) O preço de um produto sofreu um reajuste 
de 12% aumentando para R$ 60,48. Qual era o 
preço desse produto antes do reajuste? 
 
(A) R$ 50,24. 
(B) R$ 54,24. 
(C) R$ 54,00. 
(D) R$ 52,24. 
(E) R$ 52,00. 
 
20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, 
sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por 
hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o 
tempo gasto no percurso? 
 
(A) 6 horas. 
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(B) 4 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 5 horas. 
 
21) “Estão constantemente se renovando e se 
dividem continuamente, durante toda a vida do 
indivíduo, para substituir as células destruídas 
fisiologicamente. Seus principais 
representantes são as células dos epitélios de 
revestimento (epitélio da mucosa bucal, vagina, 
ducto, etc).” 
 
O Texto acima se refere a qual tipo de célula: 
 
(A)  Células Estáveis. 
(B)  Células Permanentes. 
(C)  Células Troco. 
(D)  Células Lábeis. 
(E)  Células Embrionárias. 
 
22) Sendo a obstrução respiratória a principal 
causa de mortalidade e morbidez nos pacientes 
com lesões maxilo-faciais, o anestesista deve 
focar sua avaliação inicial para o controle das 
vias aéreas.  
Todas as alternativas abaixo apresentam 
alternativas para controlar um acesso para 
respiração numa urgência em que o paciente se 
encontre totalmente obstruído, exceto: 
 
(A)  Um simples puxão da mandíbula e 
estabilização do pescoço. 
(B)  Retração mandibular com estabilização de 
um abridor nasal. 
(C)  Tração da mandíbula para frente. 
(D)  Aplicação de uma pinça na porção anterior 
da língua para exteriorizá-la e abrir a orofaringe. 
(E)  O maxilar deve ser puxado para frente e 
para cima no trauma do terço médio da face, 
quando uma fratura Lefort é a provável causa de 
obstrução. 
 
23) Todas as alternativas abaixo apresentam 
corretos efeitos colaterais de ordem local que 
podem ocorre na anestesia local, exceto:                        
 
(A)  Equimose. 
(B)  Isquemia Facial. 
(C)  Úlcera da Glote. 
(D)  Cegueira Temporária. 
(E)  Entrecruzamento do Olho. 
  
24) Assinale a alternativa incorreta com relação 
à citologia esfoliativa: 
 
(A)  Consiste no exame microscópico do material 
raspado da superfície da lesão da mucosa bucal. 

(B)  Pode ser realizada em lesões profundas 
cobertas por mucosa sadia, lesões com mucosa 
superficial necrosada ou hiperqueratinizadas. 
(C)  Possui a vantagem de ser rápido, o que 
diminui a ansiedade do paciente. 
(D)  É um procedimento simples, não invasivo 
onde não há necessidade do uso de anestesia. 
(E)  Apresenta limitações, o que torna sua 
indicação bastante precisa, sendo útil no auxilio 
(triagem) do diagnóstico de tumores malignos e 
alguns processos infecciosos. 
  
25) “É um tipo de retalho que ocasionalmente é 
usado no palato. Esse retalho é planejado para 
ser movimentado de uma área e depois girado 
para preencher um defeito de tecidos moles em 
outra área. É usado principalmente para 
fechamento de comunicações bucossinusais.” 
 
O texto acima se refere a qual tipo de retalho 
mucoperiosteais: 
 
(A)  Envelope. 
(B)  Quadrangular. 
(C)  Três ângulos. 
(D)  Triangular. 
(E)  Pediculado. 
 
26) Assinale a alternativa que  apresenta o nome 
do antibiótico que apresenta como efeitos 
adversos: distúrbios gastrintestinais, a icterícia 
colestática como sinal de toxicidade hepática e 
efeitos adversos na paciente gestante: 
 
(A) Eritromicina.  
(B)  Clindamicina. 
(C)  Penicilina. 
(D)  Ampicilina. 
(E)  Tetraciclina. 
 
27) O objetivo da cirurgia pré-protética é criar 
estruturas de suporte adequadas para 
subsequente colocação de aparelhos protéticos. 
O melhor suporte para dentadura apresenta as 
seguintes características: 
 
(A)  Relação apropriada dos maxilares nos 
sentidos ântero-posterior, transversal e vertical. 
(B)  Nenhuma evidência de condições 
patológicas intra ou extra-orais. 
(C)  A forma ideal do processo alveolar tem a 
configuração de um amplo V, com os componentes 
o mais divergentes possível. 
(D)  Nenhuma protuberância ou irregularidade 
nos tecidos ósseo ou mole. 
(E)  Presença de mucosa queratinizada 
adequadamente aderida na área chapeável 
primária.   
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28) Assinale a alternativa que não está correta 
com relação ao procedimento Cirúrgico-
Ortodôntico de tracionamento dental: 
 
(A)  A técnica cirúrgica visa remover obstáculos 
mecânicos que estejam no trajeto de erupção do 
dente, expor a coroa dental dentro do osso e 
adaptar nela um dispositivo ortodôntico ligado a um 
fio de aço. Esse fio fica exposto na boca através da 
gengiva e preso ao aparelho ortodôntico, sem 
incomodar o Cliente. 
(B)  Nas situações nas quais o elemento dental 
retido apresenta-se em posição favorável para 
erupção e com sua raiz ainda em fase de 
desenvolvimento (rizogênese incompleta), só não 
se concretizando pela presença de algum obstáculo 
mecânico. Nesses casos, apenas a remoção desta 
barreira e a manutenção do espaço na boca para a 
erupção passiva desse dente, sem auxílio da 
ortodontia, podem proporcionar excelentes 
resultados aos Clientes.  
(C)  O tracionamento está indicado para dentes 
que estão mal posicionados dentro do osso e/ou 
que apresentem sua raiz desenvolvida (rizogênese 
completa). O estágio de desenvolvimento da raiz do 
dente e sua precisa localização devem ser definidos 
através de exames clínicos, radiográficos e 
tomográficos. 
(D)  Quando a coroa do dente estiver exposta na 
cavidade bucal, após período aproximado de seis 
meses a um ano de tração, substitui-se o 
dispositivo adaptado pelo cirurgião na cirurgia por 
um braquete (peça do aparelho ortodôntico), com o 
objetivo de posicionar corretamente o dente na 
arcada dentária.   
(E)  O tracionamento pode ser realizado com 
uma diversidade de aparelhos móveis e fixos. A 
força de tracionamento deve ser suave, ou seja, 
não ultrapassando 10 gramas, e pode ser produzida 
por molas ou elásticos. 
 
29) Assinale a alternativa que não apresenta 
uma contra indicação local das cirurgias 
paraendodônticas: 
 
(A)  Problemas periodontais severos, 
determinando suporte ósseo insatisfatório.  
(B)  Ápices relacionados a reparos anatômicos 
de risco. 
(C)  Ápices de difícil acesso cirúrgico. 
(D)  Pacientes que receberam radiação nos 
maxilares. 
(E)  Quando o tratamento ou retratamento do 
Canal Radicular for a forma mais conveniente e 
segura para a cura da lesão.  
 
30) Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao tratamento cirúrgico das infecções de origem 
odontogênicas: 

(A)  O princípio básico para o tratamento de uma 
infecção odontogênica é a criação de uma via de 
drenagem para a coleção purulenta além, da 
remoção da causa, sendo provavelmente a 
drenagem o procedimento cirúrgico mais antigo.   
(B)  O tratamento medicamentoso somente deve 
ser realizado isoladamente nos casos onde seja 
suficiente a administração de um antimicrobiano 
sem o tratamento definitivo do dente afetado.  
(C)  A via de drenagem deverá ser mantida com 
a colocação de um dreno que permanecerá 
enquanto ainda houver secreção purulenta.  
(D)  Nos casos de múltiplas lojas de infecção, 
pode-se manter mais de um dreno no local, ficando 
um em cada espaço. Nas drenagens extrabucais 
com mais de uma incisão, o dreno deverá 
comunicar as incisões. 
(E)  Os drenos colocados após tratamento de 
infecções profundas deverão ser removidos 
gradualmente, poucos centímetros por dia, para 
permitir que a ferida seja reparada a partir da 
porção mais profunda até a superfície. 
 
31) Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao tratamento dos cistos do complexo maxilo 
mandibular: 
 
(A)  A Enucleação preconiza a remoção total da 
cápsula cística e do seu conteúdo, visando à 
reparação por primeira intenção. 
(B)  A Marsupialização visa à reparação por 
segunda intenção. 
(C)  A Marsupialização está indicada para cistos 
grandes que ponham em risco estruturas nobres. 
(D)  A técnica combinada trata-se da 
descompressão pela remoção da cápsula cística e 
consequente cessação da pressão interna, 
reduzindo consideravelmente o tamanho da lesão 
permitindo uma futura enucleação. 
(E)  A Enucleação transforma o cisto em 
cavidade acessória à boca por meio da remoção de 
porções iguais de tecido gengival, tecido ósseo e da 
cápsula cística. 
 
32) Todas as alternativas abaixo apresentam 
fatores que determinarão o tratamento para 
cada caso de malignidade da cavidade oral, 
exceto: 
 
(A)  diagnóstico histopatológico. 
(B)  localização do tumor. 
(C)  sexo do paciente. 
(D)  presença e grau de metástase. 
(E)  radiossensibilidade do tumor. 
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33)  Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao Tumor Odontogênico Adenomatóide: 
 
(A)  A maioria dos casos é diagnosticada em 
pacientes com mais de 50 anos de idade, com 
sintomatologia dolorosa e imagem radiográfica de 
radiotransparência multilocular. 
(B)  Possui grande tendência para ocorrer na 
região anterior dos maxilares (principalmente 
maxila), sendo duas vezes mais comuns nas 
mulheres. 
(C)  Na grande maioria dos casos o tumor 
apresenta-se como uma radiotransparência 
unilocular circunscrita, que envolve a coroa de um 
dente incluso (mais comumente um canino), 
podendo estender-se apicalmente à raiz do dente 
envolvido. 
(D)  Histopatologicamente o tumor apresenta 
uma cápsula fibrosa espessa e estruturas epiteliais 
semelhantes a ductos – estruturas tubulares, sendo 
que os núcleos das células colunares polarizadas 
estão em direção oposta aos espaços centrais. 
(E)  O tratamento baseia-se na enucleação do 
tumor. 
 
34) Todas as alternativas abaixo apresentam o 
tempo de estabilização para cada injúria 
dentoalveolar, exceto: 
 
(A)  dente com mobilidade – 3 a 4 semanas. 
(B)  deslocamento dentário – 60 a 120 dias. 
(C)  fratura radicular – 2 a 4 meses. 
(D)  dente reimplantado maduro – 7 a 10 dias. 
(E)  dente reimplantado imaturo – 3 a 4 
semanas. 
 
35) Pacientes com doença articular degenerativa 
podem se apresentar com, exceto: 
 
(A)  Dor diretamente sobre a ATM. 
(B)  Limitação de abertura da boca associado 
com clique ou crepitação. 
(C)  Achados radiográficos revelam espaço 
articular reduzido e achatamento da cabeça do 
côndilo. 
(D)  Espasmos musculares intensos. 
(E)  Os sintomas se agravam com a função. 
 
36) Assinale a alternativa que não apresenta 
uma indicação para se realizar uma biópsia: 
 
(A)  Alterações hiperceratóticas persistente na 
superfície dos tecidos. 
(B)  Qualquer tumefação persistente, visível ou 
palpável sob tecido relativamente normal. 
(C)  Qualquer lesão inflamatória que não 
responde ao tratamento local depois de 6 meses. 

(D)  Lesões ósseas não identificadas 
especificamente por meio dos achados clínicos e 
radiográficos. 
(E)  Lesões que interferem com a função do 
local. 
  
37) O acesso cirúrgico Risdon é: 
 
(A)  Pré-auricular. 
(B)  Submandibular. 
(C)  Retromandibular. 
(D)  Intra oral maxilar. 
(E) Intra oral mandibular. 
  
38) “Usada para localização das fraturas do arco 
zigomático; para pesquisa da integridade da 
parede posterior do seio maxilar; para o exame 
da mandíbula (processo coronóide e côndilo).” 
Assinale a alternativa que apresenta o nome da 
técnica radiográfica citada acima: 
 
(A)  Telerradiografia Hirtz. 
(B)  Waters. 
(C)  Towner. 
(D)  Standart. 
(E)  Carpal. 
 
39) Assinale a alternativa que não apresenta um 
procedimento que deve ser realizado nas 
primeiras etapas de atendimento ao paciente 
politraumatizado da face: 
 
(A)  A primeira etapa na avaliação do paciente 
traumatizado é o exame cardiopulmonar, garantindo 
que ele esteja com as vias aéreas superiores 
desobstruídas e adequadamente ventilado. 
(B)  Durante a fase inicial de avaliação, 
problemas que possam trazer risco à vida do 
paciente, como hemorragia de grandes proporções, 
devem ser cuidados.  
(C)  Deve-se fazer uma avaliação do estado 
neurológico do paciente e um exame da coluna 
cervical. 
(D)  A avaliação física das estruturas faciais deve 
ser imediatamente realizada de forma organizada e 
sequencial. O crânio e a face devem ser 
cuidadosamente inspecionados. 
(E)  O pescoço deve ser imobilizado 
temporariamente até que as injúrias nessa região 
tenham sido adequadamente solucionadas. 
 
40) Entre as sequelas mais comuns dos traumas 
Naso-Órbito-Etmoidal estão, exceto: 
 
(A)  hipertelorismo. 
(B)  enoftalmia. 
(C)  síndrome da fissura nasal. 
(D)  dacriocistite. 
(E)  amaurose. 




