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RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA - BUCOMAXILOFACIAL 
 

01. Pacientes portadores de traumatismo dentoalveolares 
necessitam de exames mais acurados. A avaliação inicial deve 
incluir uma ampla avaliação da condição geral do paciente. A dor 
do paciente deve ser amenizada, os dentes deslocados e as 
fraturas alveolares devem ser reduzidas com a maior rapidez 
possível, a fim de melhorar o prognóstico de sobrevida dessas 
estruturas. É indicado percutir ou golpear levemente os dentes 
envolvidos com o cabo de um espelho bucal para fazer uma 
estimativa do dano ao ligamento periodontal. Analise as 
afirmações abaixo e marque a correta. 
(A) A dor produzida pela percussão é um dado sugestivo da 

lesão da polpa dentária. 
(B) Os dentes que sofreram intrusão e luxação lateral 

usualmente não demonstram sensibilidade à percussão, 
porque tais dentes normalmente estão travados em sua 
posição deslocada. 

(C) O som semelhante a um anel metálico rígido é produzido 
por dentes que estão comprometidos com lesões 
periodontais. 

(D) O som abafado, quando da percussão, pode indicar um 
dente travado no osso cortical. 

 
02. As classificações das fraturas dentoalveolares dependem da 
localização anatômica e padrão de fraturas. Foram desenvolvidos 
muitos sistemas para classificação das várias lesões traumáticas 
aos dentes e estruturas de suporte. Analise as afirmações abaixo 
e marque a correta. 
(A) Uma concussão é uma lesão nas estruturas de suporte do 

dente sem mobilidade ou deslocamento anormal do dente, 
contudo com reação acentuada à percussão. 

(B) A subluxação é uma lesão nas estruturas de suporte do 
dente com mobilidade anormal, com o deslocamento do 
dente para lateral. 

(C) Na luxação extrusiva ocorre deslocamento parcial do dente 
para fora do alvéolo, o ligamento periodontal e suprimento 
neurovascular sem alterações, porém sem fratura alveolar. 

(D) Na luxação lateral ocorre comprometimento do ligamento 
periodontal, sem alterações do suprimento neurovascular, 
sem fratura alveolar e à percussão com som abafado. 

 
03. Os ossos são constituídos por um tecido duro e inelástico, o 
tecido ósseo, formado por células estreladas, os osteócitos. 
Analise as afirmações abaixo e marque a correta. 
(A) A matéria óssea dispõe-se em camadas concêntricas ao 

redor de canais interligados, que formam o chamado 
sistema haversiano, e que servem de via de distribuição dos 
tecidos adiposos. 

(B) Os ossos são de origem mesenquimal e sofrem alterações 
de forma, tamanho e volume durante o crescimento, 
portanto é um tecido modelável que param de sofrer 
alterações durante uma fase da vida. 

(C) A superfície do osso é recoberta pelo periósteo, uma 
camada de tecido fibroso vascularizado, onde comumente 
se encontram os osteoblastos. 

(D) Os ossos, qualquer que seja a forma, guardam eles padrões 
histológicos diferentes, independentes da sua localização. 

 
 

 

 

 

04. A craniologia é a parte da anatomia que estuda o crânio em 
todos os seus aspectos, morfológicos, ontogenético e 
antropológico. Analise as afirmações abaixo e marque a correta. 
(A) A crista nasal do processo palatino da maxila é o nome dado 

à espinha nasal posterior, também chamado de estafílio. 
(B) O eurion é a parte mais larga da face, e o zígio, a parte mais 

larga do crânio. 
(C) No forame infraorbital, que fica logo abaixo da margem 

inferior da órbita, se localiza o ponto craniométrico 
infraorbital, componente do plano de Ivercane-Akatison. 

(D) O ponto craniométrico akantion se localiza exatamente na 
abertura piriforme. 

 
05. Os forames do crânio são orifícios que dão passagem para 
veias, artérias e nervos, fazendo as conexões entre o neurocrânio 
e o viscerocrânio. Analise as afirmações abaixo e marque a 
correta. 
(A) O forame jugular, localizado anterior ao canal carótico, na 

região do esfenoide, dá passagem à veia jugular. 
(B) O forame espinhoso, localizado no ângulo posterior do 

esfenoide, dá passagem aos vasos sanguíneos meníngeos 
médios. 

(C) Canal do nervo hipoglosso, localizado na parte posterior do 
forame magno, dá passagem ao XI par craniano. 

(D) Canal carótico, localizado na parte anterior da fossa 
craniana média, dá passagem à artéria, à veia carótida e aos 
vasos do pavilhão auricular. 

 
06. Os músculos da expressão facial, que nos proporcionam a 
capacidade de expressar uma ampla variedade de emoções, 
situam-se na tela subcutânea. Marque a opção correta que 
relaciona a origem, ação e a inervação desses músculos. 
(A) M. Occiptofrontal: origem na aponeurose epicrâniana; ação 

de puxar o couro cabeludo para frente; e inervação do V par 
craniano. 

(B) M. Zigomático menor: origem no zigomático; ação de elevar 
o lábio superior, expondo os dentes maxilares; e inervação 
NC VII. 

(C) M. Abaixador do lábio inferior: origem no mento; ação 
abaixar o lábio inferior; e inervação NC V. 

(D) M. Risório: origem na pele no ângulo da boca; ação eleva o 
ângulo da boca para cima e lateralmente; inervação NC VII. 

 
07. Dois grupos de músculos estão associados à face anterior 
do pescoço, os músculos supra-hióideos e os infra-hióideos. 
Ambos os grupos de músculos estabilizam o hioide. Analise as 
afirmações abaixo e marque a correta. 
(A) O músculo digástrico possui dois ventres, anterior e 

posterior, ambos os ventres se originam do mesmo arco 
faríngeo. 

(B) O músculo estilo-hióideo abaixa e traciona o hioide 
posteriormente, encurtando assim o assoalho da cavidade 
oral durante a deglutição. 

(C) O musculo milo-hióideo eleva o hioide e ajuda a pressionar 
a língua contra o teto da cavidade oral durante a deglutição. 

(D) O musculo gênio-hióideo abaixa e traciona o hioide para 
diminuir o assoalho, a fim de receber o alimento que está 
sendo deglutido. 

 
 

 

 

 



SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA - BUCOMAXILOFACIAL - EDITAL 142/2019 PMF - IJF - IMPARH 
 

 3 de 10 Bucomaxilofacial 
 

08. Os músculos da mastigação associados à dinâmica da 
articulação temporomandibular movimentam a mandíbula em 
diferentes direções e planos. Marque a opção correta 
relacionada à descrição anatômica e funcional desses músculos. 
(A) O músculo masseter é o principal elevador da mandíbula e 

é inervado pelo terceiro ramo do quinto par craniano. 
(B) O músculo temporal tem origem na fossa craniana e 

inserção na apófise do côndilo. 
(C) O músculo pterigóideo medial tem ação de elevar a 

mandíbula, fazendo ação de antagonismo com o masseter. 
(D) O músculo pterigóideo lateral tem origem na fossa lateral 

do etmoide e inserção. 
 

09. A musculatura da face pode ser dividida em músculos 
elevadores e abaixadores da mandíbula e músculos da expressão 
facial. Analise as afirmações abaixo: 
I. O músculo estilo-hioideo é inervado pelo nervo facial. 
II. O músculo milo-hioideo é inervado pelo nervo mandibular. 
III. O músculo gênio-hioideo é inervado pelo nervo vago. 
IV. O músculo digástrico é inervado pelo nervo facial e 

hipoglosso. 
V. O músculo platisma é inervado pelo nervo mandibular e 

facial. 
Assinale a alternativa com os itens corretos. 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) I e II. 
(D) II e IV. 

 
10. A sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua e do 1/3 
posterior é realizada pelos seguintes pares cranianos: 
(A) I e IV NC. 
(B) VII e IX NC. 
(C) V e VI NC. 
(D) nervo vago e hipoglosso. 

 
11. Os princípios cirúrgicos básicos devem seguir parâmetros 
no tratamento das fraturas faciais. Analise as proposições abaixo 
e marque a correta. 
(A) O tempo que a fratura fica exposta não influi no tipo de 

tratamento, desde que ela seja reduzida. 
(B) O edema aumenta progressivamente nos 3 dias, após o 

traumatismo, o que torna o tratamento mais difícil. 
(C) Injúrias neurológicas não são empecilhos para o tratamento 

imediato. 
(D) Adiar por dias ou semana pode favorecer o tratamento de 

uma redução anatômica. 
 
12. Dependendo do tipo da injúria, da direção e da força do 
traumatismo, as fraturas de mandíbula geralmente ocorrem em 
diversas localizações. Analise as afirmações abaixo. 
I. As fraturas em galho verde são aquelas que causam fraturas 

incompletas em ossos bem compactos. 
II. Fratura cominutiva; o osso é fraturado em diversos 

segmentos. 
III. Fratura composta; resulta da comunicação da margem do 

osso fraturado com meio externo. 
IV. Fratura complexa; o osso não se rompe por completo. 
V. Fraturas incompletas podem ser consideradas compostas. 

Assinale a alternativa com os itens corretos. 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) I e II. 
(D) II e IV. 

13. Paciente vítima de acidente automobilístico foi socorrido e 
encaminhado ao hospital de emergência com traumatismo de 
face. Ao exame clínico e radiográfico, foi constatado fratura no 
terço médio da face, epistaxe, má oclusão dentária e mobilidade 
da maxila, face de perfil côncavo, encurtada, nariz em cela, 
arrebitado, evoluindo com quadro de anosmia. Para o quadro 
apresentado acima, marque a opção correta. 
(A) O paciente pode ter sofrido fratura tipo Le Fort II com 

comprometimento da lâmina crivosa do etmoide afetando 
o I par de nervos cranianos. 

(B) Pode ter ocorrido fratura de maxila, afetando 
principalmente o osso esfenoide com comprometimento do 
III e IV par de nervos cranianos. 

(C) O paciente pode ter sofrido fratura tipo Le Fort I, com 
comprometimento da asa maior do esfenoide. 

(D) Pode ter ocorrido fratura tipo Le Fort II com 
comprometimento da apófise maxilar e esmagamento do 
forame estilo mastoide. 

 
14. A equimose localizada atrás da orelha, otorragia, edema 
pré-auricular, pode sugerir o diagnóstico de: 
(A) fratura de arco zigomático e assoalho de órbita. 
(B) fratura de base de crânio. 
(C) fratura de órbita e fratura tipo Le Fort I. 
(D) fratura tipo Le Fort III e fratura de maxila. 

 
15. A fratura de face que apresenta as seguintes características: 
Diastema interincisivo, comunicação bucosinusal, equimose no 
palato e má oclusão. Pode ser diagnosticada como: 
(A) Fratura Lanelongue. 
(B) Fratura Le Fort III. 
(C) Fratura Le Fort I. 
(D) Fratura Le Fort I associada com fratura de órbita. 

 
16. São caraterísticas clínicas de uma fratura de face tipo Le Fort 
III: 
(A) Epistaxe, perfil côncavo, mordida aberta anterior. 
(B) Epistaxe, sinal de Battle, alongamento da face. 
(C) Alongamento da face, perfil côncavo, mordida aberta. 
(D) Anosmia, rinorreia, epistaxe, alongamento da face. 

 
17. Na profilaxia e tratamento farmacológico das hemorragias 
bucodentárias, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Em pacientes que usam Varfarina e com sangramento ativo 

após exodontia, o uso de Vitamina K via oral ou parenteral 
constitui a melhor escolha para reversão do efeito 
anticoagulante. 

(B) O ácido aminocaproico é um bom agente antifibrinolítico e 
pode ser usado como terapia adjuvante em conjunto com 
medidas locais. 

(C) O uso contínuo de ácido acetilsalicílico pode ser indutor de 
eventos hemorrágicos devido ao seu caráter antagonista da 
agregação plaquetária pela via do Tromboxano A2. 

(D) O uso de heparina interfere decisivamente no processo de 
fibrinólise, constituindo uma contraindicação para a 
realização de cirurgias orais. 
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18. Considerando o controle da dor pós-operatória em cirurgia 
bucomaxilofacial, qual das proposições a seguir é verdadeira? 
(A) O uso de doses incrementais acima da dose convencional de 

analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) no 
pós-operatório imediato de cirurgias orais é importante 
para o controle da dor e deve ser adotado como conduta a 
despeito do aumento da toxicidade relacionada. 

(B) Em pacientes alérgicos a AINE, o uso de corticoides + 
analgésicos opioides, como a codeína, pode constituir uma 
boa estratégia para o controle da dor e da inflamação local. 

(C) A diabetes, mesmo compensada, constitui contraindicação 
absoluta para a administração de corticoides no pré ou pós-
operatório de cirurgias bucomaxilofaciais. 

(D) O uso de paracetamol em pacientes alcoolistas crônicos 
constitui uma contraindicação absoluta pelo risco 
aumentado de hepatotoxicidade, mesmo em doses abaixo 
das doses tóxicas clássicas. 

 
19. Paciente fumante e com higiene oral deficiente, 
apresentando fratura exposta de mandíbula para a cavidade oral 
com sinais flogísticos e presença de exsudato purulento no local. 
Considerando que o paciente não fez uso de antibióticos até o 
momento, a microbiota nativa da cavidade oral e o uso racional 
de antibióticos, qual alternativa traz as opções que melhor se 
adequariam para o tratamento primário dessa infecção em 
ambiente hospitalar por via intravenosa? 
(A) Cefalotina, Clindamicina e Metronidazol+Ampicilina. 
(B) Vancomicina, Cefalotina e Metronidazol. 
(C) Oxacilina, Vancomicina e Clindamicina. 
(D) Ciprofloxacina, Tigeciclina e Ampicilina. 

 
20. Considerando os bloqueios anestésicos regionais em 
cirurgia bucomaxilofacial, assinale o item INCORRETO. 
(A) A técnica de Gow-Gates, para o bloqueio regional do nervo 

alveolar inferior, traz como vantagem o bloqueio adicional 
dos demais ramos sensitivos do nervo mandibular, a saber, 
lingual, bucal e milo-hióideo. 

(B) O bloqueio do nervo alveolar inferior é o que apresenta 
maiores taxas de sucesso entre todas as técnicas de 
bloqueio anestésico regional em odontologia. 

(C) O uso de anestésicos lipofílicos e com boa difusão pelo 
tecido ósseo, como a articaína, aumenta as taxas de sucesso 
das técnicas de bloqueio do nervo alveolar inferior. 

(D) O bloqueio do nervo nasopalatino é uma técnica 
recomendada quando da remoção de dentes anteriores 
inclusos no palato. 

 
21. Considerando a farmacologia e farmacocinética dos 
anestésicos locais comumente usados em cirurgias 
bucomaxilofaciais, qual a opção verdadeira? 
(A) A prilocaína é o agente anestésico tipo amida com maior 

potencial vasodilatador. 
(B) O pKa dos anestésicos locais resulta numa maior ou menor 

cardiotoxicidade dos mesmos. 
(C) Os anestésicos locais produzem efeitos estimulantes sobre 

o miocárdio, aumentando o potencial de polarização e a 
força de contração deste. 

(D) A bupivacaína tem a meia-vida mais longa dentre os 
anestésicos locais tipo amida ou éster. 

 
 

 

 

22. Sobre a anestesia geral inalatória, assinale o item FALSO. 
(A) Os anestésicos inalatórios causam depressão do sistema 

cardiovascular, ocasionando diminuição da pressão 
sanguínea. 

(B) O uso de propofol concomitante ao de sevoflurano ou 
isoflurano causa uma hipotensão arterial sistêmica mais 
acentuada que seu uso isolado, porque todas essas 
substâncias são vasodilatadores potentes. 

(C) O uso de anestésicos inalatórios em pacientes com 
infecções do trato respiratório superior deve ser realizado 
exclusivamente através de máscara nasal. 

(D) Pacientes asmáticos não representam contraindicação 
absoluta para o uso de óxido nitroso como anestésico 
inalatório. 

 
23. Considerando o diagnóstico e as condutas diante de lesões 
da mucosa oral, assinale a resposta correta. 
(A) Hiperplasias fibrosas causadas por trauma protético são 

lesões de alto potencial de transformação maligna devendo 
ser removidas cirurgicamente com margem de segurança. 

(B) Lesões ulceradas assintomáticas que durem mais de 14 dias 
sem sinal de remissão deverão ser submetidas à biópsia 
excisional qualquer que seja seu tamanho. 

(C) Lesões eritroplásicas em pacientes fumantes e que não 
apresentem fator irritativo causal evidente no exame clínico 
são consideradas potencialmente malignizantes e devem 
ser submetidas à biópsia e acompanhamento clínico 
rigoroso. 

(D) Pacientes negros têm maior tendência de apresentar nevos 
melanocíticos na região de gengiva inserida. 

 
24. Paciente 32 anos, sexo masculino, melanoderma, 
apresentou-se ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial 
apresentando trismo e aumento de volume em região de ângulo 
e ramo mandibular, com história de 30 dias de evolução. À 
palpação, o tecido mole adjacente à lesão apresentou-se 
fibrótico. Ao exame de TC de face, apresentou áreas de 
reabsorção óssea do osso mandibular, estendendo-se da região 
do dente 35 até o ramo mandibular. Apresentou ainda os dentes 
37 e 38 com extensas cáries e destruição coronária em meio à 
área de lesão. Diante do quadro apresentado, assinale a opção 
que apresenta o melhor diagnóstico e plano de tratamento 
compatível com tal diagnóstico. 
(A) Osteomielite crônica de mandíbula; limpeza cirúrgica de 

toda a extensão dos tecidos afetados, remoção dos dentes 
adjacentes à lesão, antibioticoterapia guiada por cultura e 
antibiograma. 

(B) Ameloblastoma multicístico; ressecção radical com margem 
de segurança. 

(C) Lesão Central de Células Gigantes; ressecção em bloco e 
reconstrução com enxerto microvascularizado. 

(D) Cisto Odontogênico Ceratinizante; marsupizaliação seguida 
de crioterapia com nitrogênio líquido. 
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25. Sobre as afecções de glândulas salivares, qual das 
proposições abaixo está incorreta? 
(A) Caxumba (parotidite epidêmica) é uma infecção viral que 

atinge exclusivamente as glândulas salivares maiores e cujo 
tratamento se dá com a administração de antibióticos de 
amplo espectro. 

(B) A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que 
envolve não apenas as glândulas salivares como também as 
glândulas lacrimais, causando xerostomia e xeroftalmia. 
Dentre suas complicações estão a ceratoconjuntivite seca e 
o aparecimento de cáries, particularmente cáries cervicais. 

(C) Mucoceles acontecem com muita frequência na região de 
lábio superior, tendo o trauma como principal fator causal. 

(D) O adenoma pleomórfico é a neoplasia de glândula salivar 
mais comum, sendo o palato o sítio mais frequentemente 
afetado. 

 
Leia o resumo do artigo abaixo e responda às perguntas 26 e 27. 
 
Título: Estudo comparativo do tratamento de fraturas de ângulo 
mandibular – Análise retrospectiva de sete anos 
 
Introdução: Fraturas mandibulares apresentam alta incidência 
após traumas do complexo maxilomandibular, sendo a região 
goníaca uma das mais afetadas. Devido à biomecânica complexa 
da região, altos índices de complicações pós-operatórias estão 
relacionados às fraturas do ângulo mandibular. Objetivos: Avaliar 
o tratamento das fraturas de ângulo mandibular e comparar as 
taxas de complicações de duas técnicas diferentes de 
osteossíntese. Métodos: Análise retrospectiva de prontuários 
dos pacientes diagnosticados com fraturas de ângulo 
mandibular, atendidos no período de junho de 2007 a junho de 
2014. Os pacientes foram divididos em grupo I (uma miniplaca) e 
grupo II (duas miniplacas). Informações sobre a etiologia do 
trauma, características da fratura, tratamento e complicações 
foram colhidas e analisadas por meio de frequência absoluta e 
relativa. Resultados: Foram incluídos 50 pacientes com 53 
fraturas de ângulo mandibular. O tempo médio decorrido entre 
o trauma e o procedimento cirúrgico foi de 9,59 dias, e 29 
pacientes apresentavam dentes associados às fraturas. O índice 
geral de insucesso foi de 28,31%, e as complicações mais 
prevalentes foram os distúrbios infecciosos e mobilidade Inter 
fragmentária. Conclusões: (Suprimidas para a realização dos 
questionamentos a seguir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Segundo o trabalho acima de Luciano et al., em 2018, foram 
observados os seguintes resultados: 

 
De acordo com a análise da tabela acima, assinale a alternativa 
correta. 
(A) Não há diferença estatisticamente significativa entre casos 

que apresentaram ausência de complicações, complicações 
em um período menor que 72 horas ou complicações em 
um período maior que 72 horas nos dois grupos estudados. 

(B) No grupo II existe diferença estatisticamente significativa 
entre casos que complicaram num período menor que 72 
horas e casos que complicaram num período maior que 72 
horas. 

(C) O teste Qui Quadrado não pode ser utilizado para avaliar 
variáveis de caráter nominal como no caso acima publicado. 

(D) Não houve diferença estatisticamente significativa no grupo 
I, no entanto, no grupo II o fato de 8 casos terem tido 
complicações em um período maior que 72 horas deixa o 
estudo com diferença estatisticamente significativa. 

 
27. De acordo com o texto do artigo, trata-se de que tipo de 
estudo em pesquisa científica: 
(A) Metanálise. 
(B) Ensaio clínico randomizado. 
(C) Estudo piloto. 
(D) Estudo longitudinal. 

 
28. De acordo com a Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, compete ao 
Cirurgião-Dentista as seguintes atividades, EXCETO: 
(A) prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso 

interno e externo, indicadas em Odontologia. 
(B) atestar, no setor de sua atividade profissional, estados 

mórbidos. 
(C) ocorrendo o óbito do paciente submetido à cirurgia e 

traumatologia bucomaxilofaciais, realizada exclusivamente 
por cirurgiões-dentistas, o atestado de óbito será fornecido 
pela equipe cirúrgica juntamente ao anestesista. 

(D) o cirurgião-dentista poderá operar pacientes submetidos a 
qualquer um dos meios de anestesia geral, desde que sejam 
atendidas as exigências cautelares recomendadas para o 
seu emprego. 

 
29. Considerando os princípios do Suporte Básico de Vida, 
assinale o item correto abaixo que se relaciona com a Avaliação 
Primária do paciente. 
(A) O paciente deve ser inicialmente avaliado quanto à sua 

responsividade e sua expansão torácica. Caso seja 
responsivo, deve prosseguir a avaliação. 

(B) Avaliar a permeabilidade da via aérea sem corrigir situações 
de risco. 

(C) Após avaliar a ventilação não deve ser considerada a 
administração de oxigênio. 

(D) Ao avaliar o estado circulatório, a análise de cor da pele e 
enchimento capilar deve ser evitada. 
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30. Ainda de acordo com os princípios do Suporte Básico de 
Vida, num paciente que tenha apresentado parada 
cardiorrespiratória, é INCORRETO afirmar. 
(A) Nos primeiros minutos da parada cardiorrespiratória, a 

massagem cardíaca é o procedimento mais importante a ser 
realizado. 

(B) A massagem cardíaca deve ser realizada com o ritmo de 100 
a 120 vezes por minuto, com a depressão de 5cm do tórax 
em adultos. 

(C) A sequência mnemônica ABC foi alterada para CAB, em que 
se deve ter preocupação inicial em devolver a circulação 
sanguínea cardíaca e cerebral. 

(D) A fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular são 
condições que não indicam as manobras de ressuscitação 
cardiorrespiratórias. 

 
31. Em 1998, Manganello e Silveira estabeleceram uma 
classificação para a hiperplasia do côndilo mandibular de acordo 
com a deformidade e manifestação clínica. Portanto, um 
paciente que apresente assimetria de mandíbula grave, mordida 
aberta e aumento importante do côndilo mandibular está 
classificado como: 
(A) Grau I. 
(B) Grau II. 
(C) Grau III. 
(D) Grau IV. 

 
32. A respeito do tratamento de pacientes com hiperplasias 
condilares, assinale a alternativa correta. 
(A) Em casos em que a hiperplasia condilar ainda está ativa, é 

possível realizar a condilectomia alta como forma de 
estagnar o processo de crescimento. 

(B) O acompanhamento clínico e com radiografias panorâmicas 
permite ao cirurgião definir a melhor forma de tratamento 
clínico ou cirúrgico. 

(C) É contraindicada a realização concomitante de 
condilectomia alta e cirurgia ortognática como forma de 
tratamento de deformidades faciais associadas à 
hiperplasia condilar. 

(D) A cintilografia da face é o exame de imagem com maior 
sensibilidade e especificidade para avaliação de hiperplasia 
condilar, sendo o resultado conclusivo na decisão 
terapêutica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. A luxação recidivante da articulação temporomandibular 
(ATM) é uma desordem em que o côndilo mandibular se 
posiciona de forma exacerbadamente anterior à cavidade 
articular do osso temporal e não retorna à posição anatômica 
original. Assinale a alternativa correta sobre luxação recidivante 
da ATM. 
(A) A técnica de instalação de miniplaca em “T” na região da 

eminência articular é considerada a que traz resultados 
mais eficientes e duradouros. Deve ser dada preferência à 
fixação com miniplacas de titânio do sistema 2.0. 

(B) A técnica de Le Clerc e Girard consiste na realização de uma 
osteotomia na eminência articular para diminuir o 
obstáculo durante a fase de retorno do côndilo à cavidade 
articular. Inicialmente, foi desenvolvida para ressecções 
tumorais e, somente depois de 2 décadas, foi adaptada para 
o tratamento de luxação recidivante de ATM. 

(C) Na técnica de eminectomia, é necessário observar a 
remoção de porção medial da eminência articular. Caso um 
remanescente dessa estrutura permaneça, poderá persistir 
a ocorrência de luxações da ATM. 

(D) A utilização de miniâncoras de titânio associada à amarrias 
na raiz do arco zigomático é uma técnica de tratamento de 
luxação recidivante da ATM que está contraindicada para 
pacientes com perdas dentárias posteriores devido à 
instabilidade oclusal. 

 
A imagem abaixo refere-se às questões de número 34 e 35. 

 
Fonte: DOS SANTOS SILVEIRA, Olívia, et al. Utilização da tomografia 

computadorizada para o diagnóstico da articulação temporomandibular. Revista 

CEFAC, 2014, 16.6: 2053-2059. 

 
34. A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) gera 
diversos transtornos para os pacientes acometidos por ela. 
Sawhney estabeleceu uma classificação para tal desarranjo, 
considerando as alterações presentes nas estruturas envolvidas. 
Utilizando tal classificação, o paciente da referida imagem que 
apresenta as características de bloco anquilótico com alteração 
da anatomia da região (fusão do ramo mandibular à base do 
crânio), enquadra-se em: 
(A) Tipo III. 
(B) Tipo IV. 
(C) Tipo V. 
(D) Tipo VI. 
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35. Se considerarmos que é um paciente adulto, o 
procedimento cirúrgico com resultados mais estáveis é: 
(A) Artroscopia da ATM com viscossuplementação. 
(B) Osteotomia sagital bilateral da mandíbula e giro anti-

horário do plano oclusal. 
(C) Osteoplastia do côndilo mandibular e interposição de 

enxerto adiposo. 
(D) Coronoidectomia, artroplastia com reconstrução com 

materiais aloplásticos. 
 
36. O preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática envolve 
manobras e mecânicas que visam compatibilizar a discrepância 
dentária às discrepâncias ósseas e faciais. Marque o item correto. 
(A) Com o objetivo de avaliar as inclinações dos incisivos 

superiores, o profissional buscará avaliar o ângulo SNA. 
(B) Com o objetivo de avaliar as inclinações dos incisivos 

inferiores, o profissional buscará avaliar o ângulo SNB. 
(C) O ângulo IMPA é formado pelo encontro das linhas do longo 

eixo dos incisivos inferiores com o plano mandibular. 
(D) Aspectos de compatibilização dos arcos são suficientes para 

avaliar a estabilidade de um tratamento ortocirúrgico. 
 
37. “A oclusão indica um problema; a face revela como 
devemos tratá-lo”. Tal frase foi escrita em 2004 por William 
Arnett e por Michael J. Gunson em um artigo publicado na revista 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 
Com base em tal afirmação, identifique a alternativa correta. 
(A) A célebre frase revela uma filosofia de tratamento baseada 

em medidas cefalométricas de base de crânio que são 
decisivas para o diagnóstico e para o tratamento de 
pacientes com deformidade dentofaciais. 

(B) A frase revela uma mudança de paradigmas na filosofia de 
diagnóstico das alterações dentofaciais e na forma de 
planejar as cirurgias ortognáticas. Indica uma 
compatibilização das discrepâncias dentárias e faciais. 

(C) A frase revela uma tendência na busca de minimizar a 
discrepância dentária com ortodontia compensatória, de tal 
forma que os movimentos cirúrgicos sejam minimizados. 
Assim os profissionais compatibilizam a má oclusão com as 
necessidades faciais. 

(D) Atualmente, com os softwares de planejamento, é possível 
dispensar a análise facial e da harmonia do sorriso para 
determinar um planejamento cirúrgico. Isso é possível 
porque o algoritmo de movimentação é predeterminado 
para corrigir discrepâncias faciais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. A osteotomia maxilar Le Fort I é uma das formas de tratar 
deformidades dentofaciais da maxila. Assinale o item correto 
sobre tal osteotomia. 
(A) É uma osteotomia realizada desde a tuberosidade da maxila 

e estende-se até a abertura piriforme. Tem a característica 
de preservar a integridade da inervação oriunda do plexo 
dentário superior. 

(B) Nos casos de avanço maxilar de 4mm com impacção 
anterior, a utilização de miniplacas de titânio do sistema 
1.5mm nos pilares da crista zigomático-alveolar dispensam 
a fixação na região de pilares caninos. 

(C) A movimentação anterior da maxila por meio de tal 
osteotomia provoca uma repercussão no tecido mole da 
região paranasal em uma proporção de 1:1, ou seja, para 
cada milímetro de maxila avançada haverá avanço 
semelhante no tecido mole da região. 

(D) Caracteriza-se por ser uma osteotomia que possibilita 
movimentos em diversos sentidos e direções, podendo 
ainda ser segmentada com o objetivo de corrigir 
discrepâncias verticais e transversais do arco dentário 
superior. 

 
39. A respeito da osteotomia sagital bilateral da mandíbula, 
marque o item correto. 
(A) Durante os anos, passou por várias propostas de alterações 

em seus formato e extensão. Algumas modificações com o 
objetivo de melhorar a estabilidade do movimento ou 
minimizar a possibilidade de fraturas indesejáveis. Mesmo 
com tantas alterações, sabe-se que a osteotomia na porção 
medial do ramo mandibular só poderá ser realizada acima 
do forame mandibular. 

(B) Tem como característica a versatilidade, pois proporciona 
ao cirurgião a possibilidade de realizar movimentos de 
avanço ou recuo, de correção de linha média dentária em 
relação à face, de corrigir desníveis do plano oclusal em 
visão frontal e de modificar o valor do plano oclusal em 
normal de perfil para favorecer a projeção do mento. 

(C) Diante de um planejamento para a cirurgia ortognática, o 
profissional deverá iniciar os movimentos pela osteotomia 
da mandíbula, pois tal manobra levará a uma maior 
previsibilidade dos resultados. Cirurgias ortognática que 
não são iniciadas pela osteotomia mandíbula trazem 
instabilidade da fixação óssea. 

(D) Caso o profissional realize a fixação da osteotomia 
mandibular com uma miniplaca de titânio do sistema 
2.0mm associada a dois parafusos interfragmentários, tal 
fixação será chamada de fixação híbrida. Atualmente, sabe-
se que outra forma de fixação não permite o correto reparo 
ósseo entre os cotos da osteotomia. 
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40. Quanto ao planejamento de cirurgias ortognáticas e 
construção de guias cirúrgicos, assinale o item correto. 
(A) A utilização de telerradiografia de perfil associada à cirurgia 

de modelos em articulador semiajustável é suficiente para 
ter a precisão e a previsibilidade dos movimentos realizados 
nos diferentes planos e eixos faciais. 

(B) Com o advento de softwares de planejamento ortocirúrgico 
tridimensional, os profissionais podem ter acesso a 
informações que antes não eram possíveis de serem obtidas 
com os exames bidimensionais e com a manipulação dos 
modelos na plataforma de Ericson. 

(C) Para realização do planejamento cirúrgico tridimensional 
em software, é necessária a aquisição de cortes 
tomográficos da face e a exportação dos arquivos no 
formato JPEG e o escaneamento dos dentes ou dos modelos 
de gesso em formato DICOM. 

(D) Caso sejam utilizados alinhadores ortodônticos como forma 
de obter o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, 
é dispensada a fase de escaneamento dos dentes. A 
tomografia realizada com alinhadores é calibrada para 
cruzar coordenadas do alinhador com a oclusão final. 

 
Paciente vítima de atropelamento por motocicleta foi 
encaminhado ao Instituto Dr. José Frota para atendimento. 
Paciente referia parestesia no lado direito do lábio inferior, 
apresentava sangramento pulsátil oriundo do canal mandibular 
e paralisia no lado direito do lábio inferior. Ao verificar que havia 
exposição de fragmentos ósseos pela laceração da face, 
sangramento abundante e instabilidade oclusal severa, o 
cirurgião de plantão decidiu submeter o paciente à cirurgia de 
emergência para limpeza cirúrgica e fixação dos fragmentos 
ósseos. Com o sistema 2.0mm de fixação óssea, a porção alveolar 
foi reduzida e fixada, conseguindo um bom contato entre os 
fragmentos. Devido à perda óssea de 3 centímetros na região de 
base da mandíbula, houve necessidade de instalação de uma 
placa de reconstrução. 

 
Fonte: Arquivo do IJF 

Com base nas informações da descrição do caso clínico, nas 
imagens do ato cirúrgico e da tomografia pós-operatória, 
responda às questões de número 41 a 44. 
 
41. Quanto à fixação utilizada para reduzir e estabilizar a 
fratura, podemos afirmar que: 
(A) baseia-se no compartilhamento de carga, conhecida como 

load shearing, pois foram instalados dois sistemas de 
fixação de espessuras diferentes suficientes para 
suportarem a carga. 

(B) considera que a carga imposta à zona de fratura deve ser 
suportada pelo sistema de fixação, conhecida como load 

bearing, pois verifica-se a perda extensa de seguimento 
ósseo na porção basilar. 

(C) não há necessidade de realizar enxerto ósseo mediato no 
seguimento onde houve perda extensa. Tal situação 
justifica-se porque há baixa incidência de fratura do sistema 
de fixação ou de perda de estabilidade do sistema. 

(D) por ser um defeito de extensão de 3 centímetros, é 
necessário que o enxerto ósseo deva ser do tipo 
microvascularizado. Caso seja utilizado um enxerto ósseo 
livre, a possibilidade de necrose é de 70%. 

 
42. A paralisia no lado direito do lábio inferior ocorreu devido 
ao dano no: 
(A) ramo bucal do nervo facial, composto por fibras aferentes 

somáticas gerais. 
(B) ramo alveolar inferior, composto por fibras eferentes 

viscerais especiais. 
(C) ramo marginal da mandíbula do nervo facial, composto por 

fibras eferentes viscerais especiais. 
(D) ramo mentual do nervo mandibular, composto por fibras 

eferentes somáticas especiais. 
 
43. A parestesia no lado direito do lábio inferior ocorreu devido 
ao dano no: 
(A) ramo alveolar inferior, composto por fibras aferentes 

somáticas gerais. 
(B) ramo bucal do nervo trigêmio, composto por fibras 

eferentes viscerais gerais. 
(C) ramo marginal da mandíbula do nervo facial, composto por 

fibras eferentes viscerais especiais. 
(D) ramo mentual do nervo mandibular, composto por fibras 

eferentes viscerais gerais. 
 
44. O sangramento pulsátil encontrado pelo profissional, deve-
se ao rompimento da: 
(A) artéria mentual, visto que a destruição foi próxima ao 

forame mentual. 
(B) veia mentual, visto que a destruição foi próxima ao forame 

mentual. 
(C) artéria alveolar inferior, dada a localização intraóssea do 

sangramento. 
(D) veia lingual, devido à destruição da porção lingual da base 

da mandíbula. 
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A descrição da situação clínica e a imagem abaixo deverão ser utilizadas para responder às questões de 45 a 48. 
O paciente de 18 anos de idade, pesando 70kg e com altura de 1,70m, procurou o ambulatório de cirurgia bucodentária com a 
solicitação de um ortodontista para a remoção dos dentes 18, 28, 38 e 48 e com a radiografia panorâmica. Ao avaliar o paciente, o 
cirurgião verificou uma abertura bucal de 23mm, com rubor, dor e edema sobre a mucosa dos dentes 38 e 48 e dor à palpação em 
linfonodos cervicais. Houve episódios de febre, mas o paciente alertou que estava usando dipirona monohidratada de 1 grama em 
intervalos de 8 horas. 

 
Fonte: Arquivo IJF 

 
DE CARVALHO, R. W. F.; VASCONCELOS, B. C. Pernambuco index: predictability of the complexity of surgery for impacted lower third molars. International journal of 

oral and maxillofacial surgery, v. 47, n. 2, p. 234-240, 2018. 

45. Frente ao quadro clínico apresentado, é prudente o profissional decidir: 
(A) remover os dentes 18 e 28 na mesma consulta e postergar a remoção dos dentes 38 e 48. 
(B) remover os dentes 18 e 48 na mesma consulta e postergar a remoção dos dentes 28 e 38. 
(C) remover os dentes 28 e 38 na mesma consulta e postergar a remoção dos dentes 18 e 48. 
(D) tomar providências para melhorar o quadro clínico e postergar a remoção dos dentes indicados. 

 

46. Planejando a remoção dos dentes 18 e 28, o profissional pode observar que: 
(A) pelo dente 18 estar mais profundo no processo alveolar, será necessária uma osteotomia mais ampla em relação à remoção do 

dente 28. 
(B) radiograficamente, há previsão de semelhança na técnica de remoção dos dentes 18 e 28, respeitada a diferença entre os lados 

direito e esquerdo. 
(C) o risco elevado de deslocamento do dente 28, para o seio maxilar, contraindica a remoção sob anestesia local. 
(D) os aspectos radiográficos indicam concrescência do dente 18 com o dente 17, portanto os dentes 18 e 17 devem ser removidos. 
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47. O aspecto radiográfico dos dentes 38 e 48 sugere ao 
profissional que: 
(A) há a necessidade de realizar osteotomia na face distal com 

o intuito de criar espaço para a remoção dos dentes 38 e 48. 
(B) há a necessidade de realizar osteotomia na face distal com 

o intuito de criar espaço para a remoção do dente 38, mas 
não é necessária para a remoção do dente 48. 

(C) há a necessidade de realizar osteotomia na face distal com 
o intuito de criar espaço para a remoção do dente 48, mas 
não é necessária para a remoção do dente 38. 

(D) devido à dilatação do saco pericoronário nos dentes 38 e 48, 
não será necessária osteotomia. Apenas usando o apoio na 
face mesial dos dentes, o profissional removerá os referidos 
dentes. 
 

48. Considerando o índice de Pernambuco como ferramenta de 
avaliação da complexidade da remoção de dentes inclusos, 
assinale o item correto. 
(A) É possível afirmar que pacientes maiores de 25 anos de 

idade apresentam menor dificuldade de remoção de 
terceiros molares inferiores. 

(B) Remover dentes inclusos a fase de germe dentário 
apresenta maior facilidade em relação a dentes com a 
formação radicular completa. 

(C) A remoção do dente 38 é considerada de complexidade 
moderada. 

(D) A remoção do dente 48 é considerada de complexidade 
alta. 
 

A descrição da situação clínica e a imagem a seguir deverão ser 
utilizadas para responder às questões de 49 a 50. 
A paciente foi admitida no serviço de cirurgia bucomaxilofacial 
do IJF apresentando aumento de volume facial e cervical, 
descamação na pele da região cervical, dor intensa, abertura 
bucal de 32mm e histórico de picos febris. Ao avaliar o paciente, 
o cirurgião teve a necessidade de dados complementares, 
portanto solicitou uma radiografia e exames hematológicos. A 
radiografia revelou rarefação periapical no dente 37. 
 

 

 
Fonte: Arquivo do IJF 

 

49. Quanto à avaliação de imagem do presente caso, assinale o 
item correto. 
(A) O profissional extraiu dados de uma técnica radiográfica 

inadequada, pois deveria ter solicitado uma radiografia 
panorâmica convencional. 

(B) Para ter a certeza da presença de coleções purulentas na 
região submandibular, submentoniana e cervical, o 
profissional deveria ter solicitado exame de 
ultrassonografia da região. 

(C) A tomografia computadorizada com contraste poderia ser 
solicitada com o intuito de avaliar a presença e a extensão 
de espaços fasciais acometidos. 

(D) Na impossibilidade de realizar qualquer exame de imagem, 
a punção aspirativa na região com aumento de volume está 
indicada somente como forma de complementar a 
avaliação física. 

 
50. Como estratégia de tratamento emergencial, o profissional 
deve realizar: 
(A) punção aspirativa, controle das vias aéreas, remoção do 

dente 37, drenagem das secreções e instalação de drenos, 
controle farmacológico e nutricional. 

(B) punção aspirativa, controle de vias aéreas, postergar a 
remoção do dente 37 devido à abertura bucal, drenagem 
das secreções e instalação de drenos, controle 
farmacológico e nutricional. 

(C) punção aspirativa, controle das vias aéreas, 
antibioticoterapia, reposição de eletrólitos e nutricional. 

(D) punção aspirativa, controle de vias aéreas, remoção do 
dente 37, antibioticoterapia, controle da dor e nutricional. 

 


