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ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA 
 

ODONTOLOGIA 
 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, 

conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique ao fiscal de sala. 

 
2 Esse Boletim de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múlt ipla escolha,  sendo 15 (quinze) 

questões de SUS e 35 (trinta e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta 5 

(cinco) alternativas, identificadas por (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta. 

 
3 Confira se, além deste Boletim, você recebeu o Cartão-Resposta destinado à marcação das respostas das questões 

objetivas, que será o único documento considerado para a correção. O Boletim de Questões deve ser usado apenas 

como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção. 

 
4 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se seu nome e o número de sua inscrição 

conferem com os dados contidos no Cartão-Resposta. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal de 

sala. O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatado erro de impressão. 

 
5 Será de exclusiva responsabilidade do candidato a certificação de que o Cartão-Resposta que lhe for entregue no dia 

da prova é realmente o seu. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do Cartão-Resposta.  

 

6 A marcação do Cartão-Resposta d e v e  s e r  f e i t a  c o m  caneta esferográfica de tinta preta ou azul e não serão 

computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com marcação a  lápis  ou com marcação  

com caneta de cor não especi f icada no edi tal ,  com mais de uma alternativa marcada e aquelas que 

contiverem qualquer espécie de corretivo sobre as alternativas. 

 

7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, com início às 14h e término às 18h, observado o horário de 

Belém/PA. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) 

horas após o início da prova. 

 

8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o Boletim de Questões e o Cartão-Resposta, e 

assinar a Lista de Presença. 

13 DE JANEIRO DE 2021 
Boa Prova! 
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SUS 

1 J.A.M. buscou compreender melhor sobre a organização e o funcionamento dos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Durante o processo, J.A.M. compreendeu como se dá o campo de atuação 

deste sistema. Quanto ao conhecimento adquirido por J.A.M., é correto afirmar: 

(A) A vigilância sanitária é o campo de atuação que busca prevenir, extinguir ou reduzir riscos à saúde do 

trabalhador por meio de medidas adotadas, considerando os problemas decorrentes dos fatores 

socioeconômicos. 

(B) A vigilância epidemiológica é o campo de atuação que tem como princípio fundamental a prevenção, a 

eliminação ou a redução dos riscos à saúde, considerando os problemas decorrentes do meio ambiente. 

(C) A saúde do trabalhador é o campo de atuação que busca a recuperação e a reabilitação da saúde do 

trabalhador, para tratar indivíduos com disfunções providas do período ocioso. 

(D) As ações que identificam os fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva para 

direcionar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos são provenientes do campo de 

atuação da vigilância epidemiológica. 

(E) A oferta de procedimentos terapêuticos em domicílio, ambulatório e hospital é um campo de atuação da 

vigilância sanitária. 

 

2 A.P.E. necessitou de serviço de saúde privado e buscou os contratados no Sistema Único de Saúde 

(SUS). A disponibilidade deste serviço foi possível por seguir o princípio 

(A) de imperícia para resolver os serviços de assistência em todos os níveis de assistência. 

(B) organizacional dos serviços privados, promovendo a duplicação do que é ofertado no serviço público 

para a mesma finalidade. 

(C) de universalidade, o qual permite acesso aos diferentes serviços de saúde, mesmo quando não 

oferecidos no serviço público. 

(D) de imperícia para resolver os serviços de assistência nos níveis de atenção básica. 

(E) de inflexibilidade dos recursos financeiros da União para fins de prestação de serviços privados de 

assistência à saúde da população. 

 

3 Em relação aos recursos financeiros disponíveis para a área da saúde, os gestores municipais e 

estaduais precisam compreender que 

(A) os recursos do Fundo Nacional de Saúde não estarão disponíveis para a esfera municipal, 

independentemente da hierarquia de distribuição da verba. 

(B) é necessário existir um Conselho de Saúde, com composição paritária. 

(C) os recursos do Fundo Nacional de Saúde não estarão disponíveis para a esfera estadual, 

independentemente da hierarquia de distribuição da verba. 

(D) tais recursos são independentes da contrapartida de recursos voltados para a área da saúde em seu 

respectivo orçamento. 

(E) é dispensável o controle da aplicação dos recursos por meio de relatórios da gestão. 

  



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS 

 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021 

EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA 

ODONTOLOGIA 

3 
 

4 A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC atua na 

elaboração e na atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Contudo, em 

casos que não existem minutas de PCDT em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, 

necessita-se constituir um Comitê Gestor que terá como atribuição designar um Grupo Elaborador que 

irá 

(A) definir o escopo dos PCDT sem levar em consideração a integração com o Comitê Gestor. 

(B) verificar as evidências para formulação da recomendação e discuti-la no Comitê Gestor. 

(C) selecionar estudos aleatórios com qualidade indeterminada para atualização dos PCDT. 

(D) selecionar estudos aleatórios com qualidade indeterminada para elaboração dos PCDT. 

(E) verificar as evidências para formulação de recomendação desconsiderando a opinião do Comitê Gestor. 

 

5 Recentemente, tem sido observado um aumento no número de profissionais da área da saúde 

infectados com Síndrome Gripal, quadro clínico inicial da COVID-19. Neste sentido, é considerada uma 

orientação aos profissionais que atuam em Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de 

Saúde, para evitar o contágio, é 

(A) o uso de contenção respiratória com máscara cirúrgica quando realizar em procedimentos produtores 

de aerossóis. 

(B) a lavagem das mãos com frequência, associada à desinfecção dos objetos e superfície tocados com 

frequência. 

(C) o uso de contenção respiratória com máscara “Peças Faciais Filtrantes 2” (PFF2) em qualquer ambiente, 

independentemente se os procedimentos terapêuticos produzem aerossóis. 

(D) o uso de óculos, luvas, protetor facial, máscara PFF2 e jalecos descartáveis por profissionais que atuem 

na recepção/triagem, mesmo que mantenham mais de dois metros de isolamento. 

(E) que o uso de contenção respiratória não é necessário quando realizar em procedimentos produtores de 

aerossóis. 

 

6 N.A.J., após atendimento no Sistema Único de Saúde, observou a possibilidade de ocorrerem eventos 

adversos relacionados à saúde. Contudo, os profissionais que realizaram seu atendimento o alertaram 

para a existência de um Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que contribui para 

qualificar o cuidado em saúde. N.A.J. foi instruído sobre os objetivos específicos do PNSP e 

compreendeu que  

(A) durante as ações de segurança do paciente, os pacientes e os seus familiares devem estar envolvidos. 

(B) embora os estabelecimentos de saúde não apresentem serviços de gestão de risco, existem Núcleos 

de Segurança do Paciente para implantar iniciativas. 

(C) as informações relativas à segurança do paciente são de exclusividade dos profissionais da saúde. 

(D) durante as ações de segurança do paciente, os familiares não precisam se envolver por haver 

acompanhamento direto de uma equipe de saúde. 

(E) embora os estabelecimentos de saúde não apresentem serviços de Núcleos de Segurança do Paciente, 

existe gestão de risco para implantar iniciativas. 
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7 A incorporação de tecnologia em saúde no sistema de saúde público vigente é atribuição do Ministério 

da Saúde, contando com a assistência da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a esta Comissão, é correto afirmar que 

(A) contará com a participação de 1 (um) representante especialista em cada área da saúde, indicado pelo 

seu respectivo conselho profissional federal. 

(B) deverá elaborar um relatório desconsiderando as evidências científicas. 

(C) deverá elaborar um relatório considerando a prática clínica dos profissionais de saúde, indicados pelo 

seu respectivo conselho profissional federal. 

(D) no relatório deve ser elaborada uma nova proposta, desprezando o custo-efetividade das tecnologias já 

incorporadas. 

(E) deve ser realizada comparação do custo-efetividade das tecnologias já incorporadas com as novas 

propostas com base em evidência científica. 

 

8 A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) atua na 

inclusão, na modificação e na retirada de tecnologias em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste sentido, compete ao CONITEC 

(A) emitir relatórios sobre a composição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, além de realizar 

alterações necessárias. 

(B) avaliar os serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção, buscando ofertar assistência psicológica 

remota aos profissionais da área. 

(C) direcionar a verba voltada para tecnologias em saúde aplicadas no SUS, para investimentos na atenção 

terciária, uma vez que as Unidades Básicas de Saúde necessitam deste suporte. 

(D) retirar tecnologias em saúde que possuem o custo-efetividade por técnicas experimentais, visando à 

inovação tecnológica no SUS. 

(E) direcionar a verba voltada para tecnologias em saúde aplicadas no SUS, para investimentos na atenção 

secundária, uma vez que as Unidades Básicas de Saúde necessitam deste suporte. 

 

9 De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), são atribuições 

do Complexo Regulador: 

(A) Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação. 

(B) Capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde. 

(C) Fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde. 

(D) Diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência. 

(E) Subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde. 

 

10 Conforme os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde, quando os custos médios de longo prazo 

diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior 

número dessas atividades, alcança-se a 

(A) aceitabilidade dos serviços de saúde.  

(B) economia de escala.  

(C) qualidade dos serviços de saúde.  

(D) suficiência dos serviços de saúde. 

(E) comodidade dos serviços de saúde. 
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11 A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), estabelece  

(A) que a Atenção Básica é indicada como a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede. 

(B) as diferenças nos conceitos de Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, bem como recomenda o 
uso exclusivo do termo Atenção Básica. 

(C) que a Estratégia Saúde da Família é a estratégia secundária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

(D) que a Atenção Básica é definida como o conjunto de ações de saúde familiares e coletivas que envolvem 
exclusivamente ações de promoção e prevenção, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada.  

(E) que a população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deve ser 
de 2.500 a 4.000 pessoas, localizada dentro do seu território. 

 

12 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) vigente, a Atenção Básica é orientada por 
diretrizes, conforme apresentadas na coluna I. Estabeleça a correta correspondência entre essas 
diretrizes e os significados/características apresentados na coluna II. 

 
COLUNA I  COLUNA II 

1. Coordenação do cuidado. 
 
2. Longitudinalidade do cuidado. 
  
3. Cuidado Centrado na Pessoa. 

 
4. Participação da Comunidade.  
 

(  ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com 
construção de vínculo e responsabilização entre profissionais 
e usuários ao longo do tempo. 

(  ) Desenvolvimento de ações de cuidado de forma 
singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os 
conhecimentos, aptidões, competências e a confiança 
necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua 
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. 

(  ) Centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer 
destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e 
integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada 
da atenção integral. 

(  ) Estimula a participação das pessoas, a orientação comunitária 
das ações de saúde na Atenção Básica e a competência 
cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e 
capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das 
pessoas e coletividades do território. 

 
A sequência correta é 

(A) 3, 1, 2, 4. 

(B) 1, 2, 4, 3. 

(C) 1, 3, 2, 4. 

(D) 2, 3, 1, 4. 

(E) 2, 1, 3, 4. 
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13 Segundo o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90, o acordo de 
colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços 
de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e 
metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, 
forma de controle e fiscalização de sua execução, denomina-se  

(A) Convênio com os serviços de saúde.  

(B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP). 

(C) Plano Diretor de Regionalização (PDR). 

(D) Contratualização dos serviços de saúde. 

(E) Transparência dos serviços de saúde.  
 

14 Conforme o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, relacione as colunas a seguir.  

 

COLUNA I  COLUNA II 

1. Mapa da Saúde. 
 
2. Comissões Intergestores. 
 
3. Região de Saúde. 
 
4. Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica. 
 
5. Redes de Atenção à Saúde. 

(  ) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde. 

(  ) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores 
de saúde do sistema. 

(  ) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.  

(  ) Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, com 
os medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do 
SUS.  

(  ) É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade 
de integrar a organização, o planejamento e a execução das 
ações e serviços de saúde. 

A sequência correta é 

(A) 1, 5, 2, 4, 3.  

(B) 1, 5, 4, 3, 2. 

(C) 4, 1, 2, 3, 5. 

(D) 5, 1, 2, 4, 3.  

(E) 4, 1, 3, 2, 5.  
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15 No contexto da Política Nacional de Humanização, o termo que se refere à abordagem que considera a 

singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença, permitindo o enfrentamento da 

fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é 

denominado 

(A) vínculo. 

(B) clínica ampliada e compartilhada. 

(C) humanização. 

(D) acolhimento. 

(E) ambiência. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16 Leucoplasia representa uma mancha branca ou placa que não pode ser caracterizada clínica ou 

patologicamente como qualquer outra doença. Em relação à leucoplasia, analise as afirmativas 

seguintes. 

I- O termo leucoplasia implica uma alteração histopatológica que pode apresentar vários graus de 

displasia. 

II- A cor branca da leucoplasia se deve à atrofia epitelial. 

III- Representa um tecido benigno, morfologicamente alterado com um potencial maior do que o tecido 

normal de transformação maligna. 

IV- Exibe alta predileção por homens acima dos 40 anos. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

17 Muitas lesões localizadas na boca possuem um risco aumentado de transformação maligna. Assinale a 

alternativa que representa uma lesão potencialmente maligna de boca. 

(A) Estomatite nicotínica. 

(B) Queratose friccional. 

(C) Leucoplasia pilosa. 

(D) Queilite glandular. 

(E) Estomatite urêmica.  
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18 A causa da leucoplasia é certamente multifatorial e nem todos os agentes etiológicos envolvidos no seu 

desenvolvimento são conhecidos. Em relação às causas da leucoplasia, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes. 

(  ) O álcool isoladamente não é capaz de provocar o aparecimento de leucoplasia. 
(  ) O trauma potencializa o efeito do tabaco, causando uma lesão leucoplásica denominada queratose da 

bolsa do tabaco. 
(  ) O papiloma vírus humano (HPV) provoca lesões leucoplásicas localizadas especialmente na região da 

orofaringe. 
(  ) O calor gerado pelo uso de cachimbo ou por bebidas quentes como chimarrão provoca lesões 

leucoplásicas no palato. 
 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) V – V – F – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V.  

(E) F – F – V – F. 

 

19 A prevalência da leucoplasia aumenta rapidamente com a idade, com alguns estudos mostrando que 

as leucoplasias orais ocorrem cerca de cinco anos mais cedo, em média, do que o carcinoma 

epidermoide oral. Sobre a leucoplasia, analise as afirmativas seguintes. 

I- A apresentação clínica da leucoplasia pode sugerir a presença de displasia epitelial. 

II- Mais de 90% das leucoplasias orais são encontradas na língua, no vermelhão do lábio e no assoalho 

bucal. 

III- O tratamento da leucoplasia pode ser orientado exclusivamente por sua apresentação clínica. 

IV- A leucoplasia pode se tornar displásica sem qualquer alteração em sua aparência clínica. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 
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20 Em relação à leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 

se afirma nos enunciados seguintes. 

(  ) Possui relação direta com a leucoplasia verrucosa. 

(  ) Raramente regride, independentemente da terapia empregada. 

(  ) Possui forte prevalência pelo sexo feminino. 

(  ) Possui forte predileção com o tabaco. 

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – V – F.  

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V.  

(E) F – F – V – F. 

 

21 Em relação ao tratamento da leucoplasia, analise as afirmativas seguintes. 

I- Leucoplasias exibindo displasia epitelial moderada ou intensa devem, sempre que possível, ser 

removidas completamente. 

II- Algumas leucoplasias com displasia leve associadas ao tabaco podem diminuir em tamanho, após 

cessado o hábito de fumar. 

III- A aparência clínica da leucoplasia é incapaz de predizer o risco de recidiva da lesão. 

IV- A excisão cirúrgica da leucoplasia elimina o risco de desenvolvimento de malignidade. 

 

Estão corretas 

(A) II e III, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) I e II, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

22 A eritroplasia oral possui ___________ potencial para apresentar alterações displásicas no momento 

da biopsia do que a leucoplasia. As principais localizações da eritroplasia são _________ e 

__________. 

 

A alternativa que preenche corretamente os espaços acima é 

(A) maior; assoalho bucal; palato mole. 

(B) menor; gengiva inserida; língua. 

(C) igual; assoalho bucal; mucosa jugal. 

(D) maior; palato mole; mucosa jugal. 

(E) igual; assoalho bucal; gengiva inserida. 
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23 O carcinoma epidermoide de boca representa mais de 90% das neoplasias malignas orais. Em relação 

aos agentes etiológicos do carcinoma epidermoide, analise as afirmativas seguintes. 

I- O papilomavírus humano (HPV) representa um agente etiológico comprovadamente associado aos 

carcinomas epidermoides localizados exclusivamente na orofaringe. 

II- A hereditariedade tem um papel importante na causalidade do carcinoma epidermoide oral. 

III- A síndrome de Plummer-Vinson, ligada à deficiência de vitamina A, está associada a um risco elevado 

de carcinoma epidermoide de boca. 

IV- Pacientes portadores da imunodeficiência humana (HIV) têm maior risco de desenvolvimento do 

carcinoma epidermoide de boca, especialmente quando o tabagismo e o etilismo estão presentes. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

24 Em relação ao carcinoma do vermelhão do lábio inferior, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 

se afirma nos enunciados seguintes. 

(   ) A metástase é um evento precoce. 

(   ) Tem um curso agudo, provocado pela radiação ultravioleta do sol. 

(   ) Geralmente está associado à queratose actínica. 

(   ) Possui um excelente prognóstico, após tratamento cirúrgico em cunha.   

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

25 Em relação ao carcinoma intraoral, o local mais comum de sua ocorrência é _______________. As 

lesões ________________ são as mais prováveis de surgir a partir de uma leucoplasia ou eritroplasia 

preexistente. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é 

(A) o palato mole; na língua. 

(B) o assoalho bucal; na língua. 

(C) a língua; na língua. 

(D) o assoalho bucal; no assoalho bucal. 

(E) a língua; no assoalho bucal. 
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26 Em relação ao carcinoma intraoral, analise as afirmativas seguintes. 

 

I- A língua representa o sítio mais frequentemente associado ao desenvolvimento de um segundo tumor 

primário em outras partes do trato aerodigestivo ou em órgão distante. 

II- Carcinomas gengivais do rebordo alveolar surgem com maior frequência na mucosa queratinizada na 

região posterior da mandíbula. 

III- Os carcinomas gengivais têm maior predileção pelo sexo feminino. 

IV- Carcinomas que surgem na mucosa jugal são menos agressivos do que em outras localizações da boca, 

com baixas taxas de recorrência.  

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

27 Em relação ao carcinoma de orofaringe, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos 

enunciados seguintes. 

(  ) Entre os sublocais, a base da língua é a mais acometida. 

(  ) No momento do diagnóstico, o tamanho do tumor é menor do que o dos carcinomas intraorais. 

(  ) A proporção de casos de metástase cervical e distante no momento do diagnóstico é maior do que a de 

casos de carcinomas intraorais. 

(  ) O principal local de disseminação metastática são os linfonodos cervicais ipsilaterais.  

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 
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28 Em relação às metástases dos carcinomas epidermoides bucais, analise as afirmativas seguintes. 

I-  Os carcinomas de lábio inferior e assoalho bucal tendem a se disseminar para os linfonodos 

submentonianos. 

II- As neoplasias localizadas nas porções posteriores da boca disseminam-se mais frequentemente para 

os linfonodos retrofaríngeos. 

III- A drenagem linfática da região orofaríngea leva aos linfonodos jugulodigástricos. 

IV- Os carcinomas epidermoides que surgem na região de orofaríngeo são propensos a metástases tardias. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

29 Em relação ao estadiamento do carcinoma epidermoide, o sistema que utiliza o tamanho do tumor 

primário (T), envolvimento do linfonodo regional (N) e o envolvimento por metástase a distância é o 

modelo mais utilizado. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com os parâmetros citados, um 

carcinoma epidermoide em estágio III. 

(A) T2N0M0. 

(B) T2N2M0. 

(C) T1N1M0. 

(D) T3N2M0. 

(E) T1N2M0. 

 

30 Em relação ao sistema de estadiamento do carcinoma epidermoide de boca, é correto afirmar: 

(A) T3 representa um tumor de até 3 cm em seu maior diâmetro. 

(B) T2 representa um tumor de até 2 cm em seu maior diâmetro. 

(C) T4 representa um tumor maior que 4 cm em seu maior diâmetro. 

(D) T1 representa um tumor de até 1 cm em seu maior diâmetro. 

(E) T4 pode representar um tumor que invade a cortical óssea. 

 

31 Sobre ameloblastoma maligno e carcinoma ameloblástico, é correto afirmar: 

(A) O termo carcinoma ameloblástico é reservado para um tumor que mostra características 

histopatológicas de ameloblastoma, no tumor primário, mas não necessariamente nas metástases. 

(B) Para o diagnóstico de carcinoma ameloblástico, é necessário que seja identificada metástase. 

(C) Para o diagnóstico de ameloblastoma maligno, é necessário que seja identificada a metástase. 

(D) O termo ameloblastoma maligno deve ser reservado para um ameloblastoma que apresenta 

características citológicas de malignidade no tumor primário. 

(E) O termo ameloblastoma maligno deve ser reservado para um ameloblastoma que apresenta 

características citológicas de malignidade na recidiva ou na metástase. 
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32 Uma paciente com 15 anos de idade compareceu ao Serviço de Patologia Bucal do Hospital 

Universitário João de Barros Barreto com tumefação assintomática na maxila, com oito meses de 

evolução, levando a apagamento do fundo de sulco vestibular. Ao avaliar-se a radiografia panorâmica 

da paciente, observou-se uma imagem radiotransparente com focos radiopacos envolvendo e 

impedindo a erupção do canino superior direito. Levando em consideração os aspectos clínicos e de 

imagem descritos, o diagnóstico mais provável para essa lesão é 

(A) Tumor odontogênico adenomatoide. 

(B) Cisto dentígero. 

(C) Fibro-odontoma ameloblástico. 

(D) Tumor odontogênico calcificante. 

(E) Cisto de gorlin. 

 

33 Em relação aos queratocistos presentes na síndrome do carcinoma nevoide basocelular, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes. 

(    ) Os queratocistos aparecem na grande maioria dos pacientes. 

(   ) A idade do paciente quando remove o primeiro queratocisto é maior nos indivíduos acometidos pela 

síndrome do que naqueles com queratocistos isolados. 

(  ) Radiograficamente, os queratocistos em pacientes com a síndrome tendem a apresentar-se com 

aspectos uniloculares, mesmo quando adquirem grande dimensões, diferindo dos queratocistos 

isolados que tendem a apresentar imagens radiotransparentes multiloculares. 

(   ) O risco de transformação maligna dos queratocistos associados à síndrome é maior do que nos casos 

que ocorrem em pacientes não sindrômicos. 

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

34 Em relação ao ameloblastoma, analise as afirmativas seguintes. 

I- O aspecto histopatológico do ameloblastoma multicístico ou sólido convencional interfere na recidiva do 

tumor. 

II- Os aspectos histopatológicos do ameloblastoma periférico mais comumente relatados são o folicular e 

o plexiforme. 

III- O aspecto radiográfico do ameloblastoma unicístico pode simular um cisto dentígero. 

IV- Ameloblastomas multicísticos que acometem crianças são mais prováveis de recidivarem do que 

aqueles que ocorrem em pacientes adultos. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I e III, somente. 
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35 Sobre o fibrossarcoma ameloblástico, é correto afirmar: 

(A) Esses tumores surgem sempre de um fibroma ameloblástico ou fibro-odontoma ameloblástico. 

(B) A mandíbula é bem mais acometida que a maxila. 

(C) Acomete mais mulheres do que homens.  

(D) Na maioria dos casos, a imagem radiográfica sugere um processo benigno. 

(E) Apresenta, no aspecto histológico, áreas de ameloblastoma e áreas de odontoma. 

 

36 Assinale a alternativa que apresenta o maior risco de desenvolvimento de osteossarcoma a partir do 

osso comprometido pela doença. 

(A) Doença de Paget. 

(B) Displasia cleidocraniana. 

(C) Defeito osteoporótico focal da medula. 

(D) Doença de Goham-Stout. 

(E) Querubismo. 

 

37 Excluindo-se as neoplasias hematopoiéticas, a neoplasia maligna mais comum encontrada nos ossos 

maxilares é 

(A) Condrossarcoma. 

(B) Sarcoma de Ewing. 

(C) Osteossarcoma. 

(D) Osteoblastoma. 

(E) Osteoma-osteoide. 

 

38 Em relação ao prognóstico das neoplasias malignas que afetam os ossos maxilares, analise as 

afirmativas seguintes. 

I- Os tipos histológicos dos osteossarcomas interferem no prognóstico da neoplasia. 

II- Os tipos histopatológicos dos condrossarcomas interferem no prognóstico da neoplasia. 

III- Os tipos histopatológicos dos sarcomas de Ewing interferem no prognóstico da neoplasia. 

IV- Os osteossarcomas parosteais representam uma neoplasia de baixo grau. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e IV, somente. 

(E) I e III, somente. 
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39 Em relação à displasia óssea, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados 

seguintes. 

(  ) A displasia óssea focal e a displasia óssea florida afetam predominantemente mulheres meladodermas. 

(  ) A displasia óssea florida e a displasia óssea periapical afetam predominantemente mulheres. 

(  ) As displasias ósseas assintomáticas não requerem tratamento. 

(  ) O diagnóstico das displasias ósseas sempre exibe biópsia para elaboração do diagnóstico. 

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F. 

(B) F – V – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

40 O fibroma ossificante é uma neoplasia que afeta preferencialmente ____________, da _____________ 

década de vida, com maior envolvimento da ______________. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é  

(A) mulheres; terceira; mandíbula. 

(B) Homens; quarta; maxila. 

(C) Mulheres; terceira; maxila. 

(D) Homens; quarta; mandíbula. 

(E) Mulheres; quarta; maxila. 

 

41 Em relação aos processos proliferativos não neoplásicos que acometem a boca, analise as afirmativas 

seguintes. 

I- A hiperplasia fibrosa inflamatória sempre se encontra em associação às bordas de uma prótese total ou 

parcial mal adaptada. 

II- O pólipo fibroepitelial ocorre no rebordo alveolar inferior abaixo de uma prótese total. 

III- A hiperplasia papilomatosa inflamatória pode ocorrer no palato de pacientes que não fazem uso de 

próteses totais, especialmente em indivíduos respiradores bucais. 

IV- O tratamento para a hiperplasia fibrosa inflamatória requer necessariamente antifúngicos. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e IV, somente. 

(E) I e III, somente. 
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42 Em relação aos granulomas piogênicos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos 

enunciados seguintes. 

(   ) Estão associados a bactérias piogênicas. 

(   ) Podem exibir um crescimento rápido. 

(   ) Mostram predileção pela gengiva. 

(   ) Níveis de estrogênio e progesterona podem interferir no desenvolvimento e no crescimento gradual da 

lesão. 

 

A sequência correta é 

(A) V – F – F – F.  

(B) F – V – V – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

43 A lesão periférica de células gigantes ocorre exclusivamente ______________ e _______________, e 

preferencialmente em __________________ 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é 

(A) na língua; na gengiva; mulheres. 

(B) no lábio; na língua; homens. 

(C) na gengiva; no rebordo alveolar de edêntulos; mulheres. 

(D) no rebordo alveolar de edêntulos; no lábio; homens. 

(E) no lábio; na gengiva; mulheres. 

 

44 Sobre as neoplasias benignas de tecido mole que acometem a boca, analise as afirmativas seguintes. 

I- O fibroma ossificante periférico acomete preferencialmente a gengiva da região mandíbular de mulheres 

da segunda década de vida. 

II- Neuromas traumáticos na boca são mais comuns na região do assoalho bucal e mucosa jugal. 

III- O lipoma e o fibroma acometem preferencialmente a mucosa jugal. 

IV- O neurilemoma pode surgir em tecido mole, assim como centralmente na mandíbula. 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e IV, somente. 

(E) I e III, somente. 
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45 Assinale a alternativa que apresenta a neoplasia neural que está associada à síndrome Von 

Recklinghausen. 

(A) Neuroma de amputação. 

(B) Neurofibroma. 

(C) Neurilemoma. 

(D) Neuroma encapsulado. 

(E) Schwannoma. 

 

46 Em relação às lesões vasculares que acometem a boca, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 

se afirma nos enunciados seguintes. 

(   )  Hemangiomas nunca são congênitos. 

(   )  Hemangiomas infantis apresentam uma fase proliferativa que se estende até o primeiro ano de idade.         

(   )  As malformações vasculares são sempre congênitas. 

(   )  Algumas malformações vasculares podem sofrer involução. 

 

A sequência correta é 

(A) F – V – V – F. 

(B) V – F – F – F. 

(C) F – F – V – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

47 Em relação ao sarcoma de Kaposi, analise as afirmativas seguintes. 

I- Todas as formas clínicas apresentam o mesmo agente etiológico, o herpes vírus humano 8. 

II- Todas as formas clínicas apresentam um curso crônico. 

III- O tipo clássico está associado a pacientes que receberam transplante de órgãos. 

IV- A forma epidêmica está relacionada à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

 

Estão corretas 

(A) I e II, somente. 

(B) I e IV, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) II e IV, somente. 

(E) I e III, somente. 

 

48 Assinale a neoplasia maligna de tecido mole mais provável de ocorrer em crianças. 

(A) Rabdmiossarcoma. 

(B) Leiomiossarcoma. 

(C) Angiossarcoma. 

(D) Fibrossarcoma. 

(E) Lipossarcoma. 
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49 Assinale a patologia fortemente associada com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(A) Leucoedema. 

(B) Melanose do fumante. 

(C) Leucoplasia pilosa. 

(D) Papilite lingual transitória. 

(E) Estomatite liquenoide. 

 

50 Assinale o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo herpes vírus humano tipo 1. 

(A) Panarício herpético agudo. 

(B) Paroníquia herpética aguda. 

(C) Eczema herpético agudo. 

(D) Gengivoestomatite herpética aguda. 

(E) Erupção variceliforme aguda.  

 

 

 

 

 

 


