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1. Com relação a osteotomias em cirurgia ortognática, 
assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) As osteotomias de mandíbula com maior ganho 

de mobilização são: Wassmund, Schuchardt e ex-
pansão mandibular. 

B) São opções para mobilização da maxila: osteoto-
mia subapical posterior e osteotomia de Köle. 

C) São osteotomias segmentares da maxila: Wass-
mund, Schuchardt e expansão maxilar.  

D) Na osteotomia Le Fort I, são realizadas manobras 
de dilatação e abertura até a completa separação 
da cortical lateral e medial do ramo mandibular. 

E) As osteotomias do terço médio facial são: osteo-
tomia em "L" invertido, sagital subapical total e 
subapical posterior. 
 

2. Com relação à cirurgia ortognática e sua aplicação na 
Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono 
(SAHOS), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Na fase II de Stanford não está indicada a cirurgia 

ortognática. 
B) Pacientes portadores da Síndrome de Pickwick 

(síndrome da hipoventilação alveolar do obeso) 
devem ser submetidos à cirurgia ortognática pre-
cocemente, para evitar maiores danos metabóli-
cos. 

C) É considerado sucesso na cirurgia ortognática 
uma redução de 20% no IAH (Índice de Apneia e 
Hipopneia). 

D) A cirurgia é indicada aos pacientes portadores de 
SAHOS persistente após a fase I de Stanford e 
que não possuem alterações esqueléticas maxi-
lomandibulares em cefalometria. 

E) O avanço bimaxilar não mostra sucesso superior 
ao avanço mandibular. 

 
3. Com relação à avaliação para a cirurgia ortognática, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A análise facial é um fator secundário de avalia-
ção, sendo a simetria facial, especificamente, 
mais fidedigna. 

B) Os proprioceptores periodontais são sensíveis a 
alterações cêntricas, promovendo mudança do 
posicionamento mandibular. 

C) O terço superior da face vai do triquim (implanta-
ção dos cabelos) até a região média nasal; o terço 
médio vai da região média nasal até a linha oclu-
sal e o terço inferior da linha oclusal até o gnátio 
(mento). 

D) A distância intercantal e interpupilar é estabeleci-
da entre 16 e 18 anos, não mudando após esse 
período. 

E) Na avaliação para a cirurgia ortognática, a análise 
mais importante é da oclusão, sendo as demais 
alterações decorrentes desta. 

 
4. Com relação à avaliação da oclusão, assinale a  

alternativa CORRETA. 
 

A) Na classe I, o canino superior está em uma posi-
ção ideal entre o canino inferior e o pré-molar infe-
rior. 

B) Na oclusão em classe II, o canino superior está 
em uma posição ideal atrás do pré-molar. 

C) Na classe III, o canino superior está em uma posi-
ção ideal à frente do canino inferior. 

D) Na análise transversal posterior, em oclusão nor-
mal, os dentes superiores fazem o contato de su-
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orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4.  Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
600 



 

               Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residê ncia Médica - 2013 
Pág. 2 

 
 

 
as faces vestibulares com as faces linguais dos 
dentes inferiores. 

E) Na análise vertical, define-se a mordida cruzada. 
 
5. Assinale a alternativa CORRETA com relação à mi-

crossomia craniofacial. 
 

A) O paciente pode apresentar perda auditiva neu-
rossensorial. 

B) Na microssomia craniofacial não há alterações 
neurológicas. Ela é caracterizada por alterações 
anatômicas. 

C) A forma mais leve pode ser caracterizada apenas 
por microtia. 

D) Na classificação de Pruzanski, o Tipo I é caracte-
rizado por apresentar ramo mandibular hipoplási-
co, não havendo articulação com o osso temporal. 

E) É caracterizada pelo acometimento das estruturas 
faciais formadas a partir do terceiro e quarto arcos 
branquiais. 

 
6. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

Síndromes com Deformidade Craniofacial. 
 

A) A Síndrome de Apert é um exemplo de craniossi-
nostose. 

B) A Síndrome de Treacher Collins faz parte do gru-
po das encefaloceles. 

C) A plagiocefalia e a torricefalia são craniossinosto-
ses sindrômicas. 

D) A fissura labiopalatina ocorre, na maioria dos ca-
sos, de forma sindrômica. 

E) A Síndrome de Crouzon é um exemplo de disos-
tose. 

 
7. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

Síndromes com Deformidade Craniofacial. 
 

A) A Síndrome de Apert caracteriza-se por craniossi-
nostose, exorbitismo e retrusão de terço médio da 
face. 

B) A Síndrome de Pierre Robin é caracterizada por 
uma série de alterações periorbitárias e oftalmoló-
gicas. 

C) A Síndrome de Carpenter caracterizada por crani-
ossinostose, polissindactiliade pés, com mãos pe-
quenas, possui padrão de herança autossômica 
dominante. 

D) O comprometimento das vias aéreas superiores é 
um achado incomum nos casos de craniossinos-
tose sindrômica que apresentam hipoplasia do 
terço médio da face. 

E) A Síndrome de Crouzon tem um padrão de heran-
ça que é autossômico dominante. 

 
8. Sobre as Síndromes com deformidade craniofacial, 

leia a descrição do caso abaixo e assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
Paciente apresentando inclinação antimongoloide das 
fissuras palpebrais, deformidade das vias lacrimais na 

pálpebra inferior, epífora, coloboma de pálpebra infe-
rior, hipermetropia, ptose palpebral, diminuição da 
acuidade visual, hipermetropia, astigmatismo, defor-
midades do pavilhão auricular, microtia, atresia do 
conduto auditivo externo, deformidades da orelha  
média. 

 
A) O quadro anterior é compatível com Síndrome de 

Pierre Robin. 
B) O quadro anterior é compatível com Síndrome de 

Apert. 
C) O quadro anterior é compatível com Síndrome de 

Pfeiffer. 
D) O quadro anterior é compatível com Síndrome de 

Treacher Collins. 
E) O quadro anterior é compatível com Síndrome de 

Crouzon. 
 
9. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

fratura do osso frontal. 
 

A) A fratura de seio frontal é de tratamento iminen-
temente clínico. 

B) A cranialização do seio frontal é indicada para fra-
turas que envolvem a parede posterior, com lesão 
menor que 25%. 

C) A relação entre aeração do seio frontal e força pa-
ra fratura é inversamente proporcional. 

D) O melhor acesso para o seio frontal é o subciliar. 
E) Fraturas que envolvem a parede posterior, com 

lesão maior que 25% de sua extensão, são indi-
cações de obliteração do seio frontal. 

 
10. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

fratura órbita. 
 

A) A oftalmoplegia pós trauma orbitário se deve ao 
encarceramento do oblíquo superior. 

B) Para órbita não há indicação de tratamento con-
servador pós trauma. 

C) A maior causa de enoftalmia é fratura do assoalho 
da órbita. 

D) Na fratura de órbita não é possível o uso de mate-
riais para enxerto. 

E) Na fratura blow out ocorre aumento da pressão in-
tracavitária, ocorrendo explosão do assoalho ou 
da parede medial, com herniação do conteúdo or-
bitário para o interior do seio maxilar ou etmoidal.  

 
11. Assinale a alternativa CORRETA com relação à fratu-

ra maxilar. 
 

A) As fraturas do tipo Le Fort I ou verticais têm orien-
tação transmaxilar.  

B) As fraturas do terço médio são tratadas centripe-
tamente.  

C) As fraturas do tipo Le Fort II ou horizontais repre-
sentam a disjunção craniofacial.                                                                                                                            

D) As fraturas do tipo Le Fort III representam as fra-
turas do complexo orbitozigomático. 
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E) A classificação de Le Fort aplica-se apenas para a 

maxila. 
 

12. Assinale a alternativa CORRETA com relação à fratu-
ra de arco zigomático. 

 
A) As fraturas complexas podem ser tratadas aber-

tas, via incisão pré auricular estendida para o cou-
ro cabeludo.  

B) A osteossíntese não está indicada para tratamen-
to de arco zigomático. 

C) A maior parte das fraturas simples de arco zigo-
mático requer acesso pré auricular estendido.                                                                                                                                                           

D) Se houver paresia do ramo temporal do nervo fa-
cial, é necessário pensar em outra fratura associ-
ada, porque essa não é uma característica de fra-
tura de arco zigomático. 

E) O arco zigomático sempre é fraturado como parte 
do complexo órbito zigomático maxilar, porém, 
nunca de forma independente. 
 

13. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  
disfunções da articulação temporomandibular (ATM). 

 
A) As artrites metabólicas comumente acometem as 

ATM, sendo uma possibilidade diagnóstica pre-
sente em todas as queixas de dor. 

B) A metástase mais frequente para a ATM é a de 
 tireoide.                                                                                                                                                         

C) A condromatose sinovial (metaplasia cartilagínea 
da membrana sinovial, produzindo pequenos nó-
dulos de cartilagem, que podem se desprender da 
membrana e tornarem-se corpos livres, que even-
tualmente se calcificarão) é uma condição que 
comumente acomete a ATM, sendo a principal 
causa de estalido. 

D) Estágios avançados de disfunção interna de ATM 
podem evoluir para necrose avascular do côndilo. 

E) A hiperplasia do processo coronoide não restringe 
a abertura bucal por se tratar de alteração morfo-
lógica na borda posterior do processo coronoide, 
sendo a dor a principal queixa. 

 
14. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

disfunções da articulação temporomandibular (ATM). 
 

A) O limite de abertura de boca no plano vertical, pa-
ra mulheres, é de 35mm e 40mm para homens. 
Na direção lateral, é de 4mm, em ambas as dire-
ções. 

B) O limite de abertura de boca no plano vertical, pa-
ra mulheres, é de 25mm e 30mm para homens. 
Na direção lateral, é de 2mm, em ambas as dire-
ções.   

C) O limite de abertura de boca no plano vertical, pa-
ra mulheres, é de 35mm e 40mm para homens. 
Na direção lateral, é de 8mm, em ambas as dire-
ções.                                                                                                                                                         

D) O limite de abertura de boca no plano vertical, pa-
ra mulheres, é de 25mm e 30mm para homens. 
Na direção lateral, é de 4mm, em ambas as dire-
ções. 

E) O limite de abertura de boca no plano vertical, pa-
ra mulheres, é de 25mm e 30mm para homens. 
Na direção lateral, é de 8mm, em ambas as dire-
ções. 

 
15. Assinale a alternativa CORRETA com relação às dis-

funções da articulação temporomandibular (ATM). 
 

A) A aplicação de compressas quentes pode propor-
cionar um pouco de alívio da dor, devido ao efeito 
analgésico. 

B) Corticosteroides não devem ser utilizados, haven-
do preferência para o uso de anti-inflamatórios 
não hormonais.                                                                                                               

C) Não há benefício no uso de aerossóis com drogas 
anestésicas e relaxantes musculares, por se tratar 
de dor crônica, havendo necessidade de aporte 
medicamentoso sistêmico. 

D) Benzodiazepínicos têm ação relaxante muscular e 
seu uso deve ser considerado.  

E) O uso de anti-inflamatórios não hormonais está 
indicado em casos de doenças reumatológicas 
apenas. 

 
16. Assinale a alternativa CORRETA com relação às dis-

funções da articulação temporomandibular (ATM). 
 

A) É contraindicação relativa da condilotomia a inca-
pacidade de o paciente fazer oclusão dentária. 

B) Atualmente, a osteotomia horizontal do côndilo é 
preferível. 

C) No caso de condilotomia o melhor acesso é pré 
auricular.                                                                                

D) Em todas as técnicas de condilotomia deve-se 
providenciar a desinserção completa dos pterigoi-
des medial e lateral, para que não haja desloca-
mento do coto do côndilo. 

E) Em casos de cirurgia aberta, pode-se fazer o reta-
lho pediculado de temporal, quando a abordagem 
for para cirurgia oncológica. 

 
17. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fissuras labiopalatinas. 
 

A) O fechamento do lábio deve fazer-se aos seis 
meses. Se a fenda for bilateral, três meses após 
fecha-se o outro lado, sendo possível realizar a 
correção em um só tempo, após o nono mês.   

B) O fechamento do lábio deve fazer-se aos nove 
meses. Se a fenda for bilateral, três meses após 
fecha-se o outro lado, sendo possível realizar a 
correção em um só tempo, após o primeiro ano.                                                                                  

C) O fechamento do lábio deve fazer-se ao nasci-
mento. Se a fenda for bilateral, três meses após 
fecha-se o outro lado, sendo possível realizar a 
correção em um só tempo, após o terceiro mês. 

D) O fechamento do lábio deve fazer-se aos doze 
meses. Se a fenda for bilateral, três meses após 
fecha-se o outro lado, sendo possível realizar a 
correção em um só tempo, após o décimo quinto 
mês. 
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E) O fechamento do lábio deve fazer-se aos três me-

ses. Se a fenda for bilateral, três meses após fe-
cha-se o outro lado, sendo possível realizar a cor-
reção em um só tempo, após o sexto mês. 

 
18. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fissuras labiopalatinas. 
 

A) Indica-se a cirurgia ortognática entre 18 e 21 
anos. 

B) Indica-se a cirurgia ortognática entre 16 e 18 
anos. 

C) Indica-se a cirurgia ortognática entre 13 e 15 
anos.                                                                                                                                                        

D) Indica-se a cirurgia ortognática entre 9 e 12 anos. 
E) Indica-se a cirurgia ortognática após 21 anos. 

 
19. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fissuras labiopalatinas. 
 

A) O tratamento cirúrgico da insuficiência velofarín-
gea, se pertinente, inicia-se entre 2 e 4 anos. 

B) O tratamento cirúrgico da insuficiência velofarín-
gea, se pertinente, inicia-se entre 6 e 8 anos. 

C) O tratamento cirúrgico da insuficiência velofarín-
gea, se pertinente, inicia-se entre 4 e 6 anos.                                                                                                                             

D) O tratamento cirúrgico da insuficiência velofarín-
gea, se pertinente, inicia-se entre 8 e 10 anos. 

E) O tratamento cirúrgico da insuficiência velofarín-
gea, se pertinente, inicia-se até 2 anos. 

 
20. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fissuras labiopalatinas. 
 

A) O fechamento do palato deve ocorrer a partir dos 
12 meses. 

B) O fechamento do palato deve ocorrer a partir dos 
16 meses. 

C) O fechamento do palato deve ocorrer a partir dos 
18 meses.                                                                                                                                                        

D) O fechamento do palato deve ocorrer a partir dos 
09 meses. 

E) O fechamento do palato deve ocorrer a partir dos 
06 meses. 

 
21. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

consolidação óssea. 
 

A) O osso, em sua composição química, possui 75% 
do seu peso de material inorgânico representado, 
basicamente, por cálcio e sódio. 

B) O osso, em sua composição química, possui 75% 
do seu peso de material inorgânico representado, 
basicamente, por cálcio e magnésio. 

C) O osso, em sua composição química, possui 75% 
do seu peso de material inorgânico representado, 
basicamente, por cálcio e fósforo.                                                                                                                                                     

D) O osso, em sua composição química, possui 75% 
do seu peso de material inorgânico representado, 
basicamente, por cálcio e flúor. 

E) O osso, em sua composição química, possui 75% 
do seu peso de material inorgânico representado, 
basicamente, por cálcio e potássio. 
 

22. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  
consolidação óssea. 

 
A) A formação do osso se refere à síntese de materi-

al orgânico, em particular, cálcio, pois este repre-
senta o maior volume de substâncias orgânicas 
da matriz do osso. 

B) A formação do osso se refere à síntese de materi-
al orgânico, em particular, hidroxiapatita, pois este 
representa o maior volume de substâncias orgâni-
cas da matriz do osso.                                                                                       

C) A formação do osso se refere à síntese de materi-
al orgânico, em particular, fosfatase alcalina, pois 
esta representa o maior volume de substâncias 
orgânicas da matriz do osso. 

D) A formação do osso se refere à síntese de materi-
al orgânico, em particular, hidroxiprolina, pois este 
representa o maior volume de substâncias orgâni-
cas da matriz do osso. 

E) A formação do osso se refere à síntese de materi-
al orgânico, em particular, colágeno, pois este re-
presenta o maior volume de substâncias orgâni-
cas da matriz do osso. 

 
23. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

cicatrização das feridas. 
 

A) Cicatrizes hipertróficas são muito comuns em cri-
anças e jovens. 

B) Queloides são comuns em crianças e jovens. 
C) Cicatrizes hipertróficas e queloides são muito co-

muns na raça negra.                                                                                                          
D) Na cicatriz hipertrófica existe uma deficiente ação 

da colagenase. 
E) Cicatriz hipertrófica possui uma tendência familiar. 

 
24. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

cicatrização das feridas. 
 

A) Os corticoides aumentam a proliferação de capila-
res, tornando mais precoce a fase de granulação. 

B) Os corticoides estimulam a síntese de colágeno.                                                                              
C) Os corticoides estimulam a resposta inflamatória, 

acelerando o processo cicatricional. 
D) Os corticoides aceleram o processo de granula-

ção, evitando infecções. 
E) Os corticoides inibem o processo de fibroplasia, o 

que é importante para o processo normal de cica-
trização. 

 
25. Assinale a alternativa CORRETA com relação a  

ferimentos cutâneos e mucosos da face. 
 

A) Enxerto é o transplante em que a sobrevivência 
do tecido é assegurada por um pedículo vascular. 

B) Enxerto é o transplante de um segmento de pele 
de uma região à outra, onde se interrompe a vas-
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cularização, sendo a nutrição deste tecido depen-
dente do leito receptor. 

C) Quanto mais superficial o enxerto, menor a retra-
ção posterior e mais rápida a integração.                                                                                                                                                     

D) O enxerto compreende apenas a pele e subcutâ-
neo. 

E) Enxertos compostos (condrocutâneos) quanto 
mais superficiais, mais lenta é a integração. 
 

26. Assinale a alternativa CORRETA com relação a  
ferimentos cutâneos e mucosos da face. 

 
A) Cicatrizes hipertróficas em crianças, após ferimen-

tos de partes moles, devem ser manejados com 
betaterapia. 

B) Cicatrizes hipertróficas em crianças, após ferimen-
tos de partes moles, devem ser submetidos a infil-
trações locais com corticoide a cada 6 meses, até 
o desaparecimento da lesão.                                                                                                                                         

C) Cicatrizes hipertróficas em crianças, após ferimen-
tos de partes moles, devem ser submetidos a infil-
trações locais com corticoide a cada 3 meses, até 
o desaparecimento da lesão. 

D) Cicatrizes hipertróficas em crianças, após ferimen-
tos de partes moles, devem ser submetidas a exe-
rese da cicatriz somadas a curativos especiais. 

E) Cicatrizes hipertróficas em crianças, após ferimen-
tos de partes moles, devem ser submetidos a tra-
tamento expectante, pois evoluem com o passar 
dos anos.  

 
27. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

anatomia cirúrgica da órbita. 
 

A) As glândulas de Meibonius produzem uma secre-
ção oleosa que constitui a camada superficial do 
filme lacrimal. A inflamação crônica pode levar ao 
crescimento de cílios anômalos nessas glândulas 
(triquíase). 

B) As glândulas de Zeis produzem uma secreção 
oleosa que constitui a camada superficial do filme 
lacrimal. A inflamação crônica pode levar ao cres-
cimento de cílios anômalos nessas glândulas (tri-
quíase). 

C) As glândulas de Moll produzem uma secreção 
oleosa que constitui a camada superficial do filme 
lacrimal. A inflamação crônica pode levar ao cres-
cimento de cílios anômalos nessas glândulas (tri-
quíase).                                                                                                                                                  

D) As glândulas de Krause produzem uma secreção 
oleosa que constitui a camada superficial do filme 
lacrimal. A inflamação crônica pode levar ao cres-
cimento de cílios anômalos nessas glândulas (tri-
quíase). 

E) As glândulas de Wolfring produzem uma secreção 
oleosa que constitui a camada superficial do filme 
lacrimal. A inflamação crônica pode levar ao cres-
cimento de cílios anômalos nessas glândulas (tri-
quíase). 

 
28. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

anatomia cirúrgica da órbita. 

A) A vascularização da órbita é realizada pela caróti-
da externa por meio da artéria angular. Situa-se 
de 6 a 8mm medialmente ao canto interno, de-
vendo ser evitada nas incisões de dacriocistorri-
nostomia externa. 

B) A vascularização da órbita é realizada pelo siste-
ma da carótida interna por meio das artérias et-
moidais.                                                                                                                     

C) A drenagem venosa é pós tarsal, drenando para a 
veia angular e temporal superficial. 

D) A vascularização se faz pelo sistema da carótida 
interna e externa. 

E) A drenagem linfática se faz para seio cavernoso. 
 
29. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

luxação do côndilo mandibular. 
 

A) O diagnóstico de luxação é realizado por tomogra-
fia em corte sagital. 

B) O diagnóstico de luxação é clínico. 
C) A luxação é recidivante se apresentar um episódio 

por mês, durante 3 meses.                                                                                                    
D) A estrutura mais importante na fisiologia articular 

é o côndilo mandibular. 
E) O diagnóstico de luxação é realizado por Raio X, 

em norma lateral. 
 
30. Assinale a alternativa CORRETA com relação a  

lesões do nervo facial. 
 

A) Na neuropraxia a condução nervosa está conser-
vada proximal e distalmente à zona comprometi-
da. 

B) Na neurotmese há interrupção do axônio, mas o 
tubo endoneural encontra-se íntegro. 

C) Na neuroapraxia há degeneração apenas medial 
do neurônio.                                                                                                                                          

D) Na axonotmese há interrupção completa do axô-
nio e tubo endoneural. 

E) O prognóstico final da neurotmese é bom, mas 
depende de fisioterapia. 

 
31. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fraturas nasais. 
 

A) Se não há epistaxe, não há possibilidade de fratu-
ra septal. 

B) O período de tratamento varia de 15 a 30 dias.                                                                               
C) O tamponamento nasal, sem pomada antibiótica, 

pode permanecer por, no máximo, 7 dias. 
D) Na maioria dos casos a fratura nasal compreende 

o processo ascendente da maxila. 
E) A correção de sequelas é feita por osteotomias 

após 30 dias de fratura. 
 
32. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fraturas de mandíbula. 
 

A) As fraturas posteriores ao ângulo podem ser tra-
tadas via oral. 
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B) A barra de Erich não é utilizada para fraturas 

mandibulares.  
C) O dente, no traço de fratura, deve ser removido se 

apresentar fratura radicular ou mobilidade.                                                                                                                              
D) As fraturas por tiro devem ser abordadas nas pri-

meiras 24 horas. 
E) O exame intraoral, em função do edema, dificilme

nte diagnostica fratura. 
 

33. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  
fraturas dentoalveolares. 

 
A) Na subluxação há necessidade de imobilização 

dentária por meio de arco.  
B) Na luxação intrusiva o ideal é a retirada das inter-

ferências e dieta liquidificada.                                                                                                                                                 
C) Na luxação extrusiva o ideal é a tração ortodônti-

ca. 
D) Na luxação lateral, após o retorno espontâneo do 

elemento dental, deve-se imobilizá-lo. 
E) Na concussão o suprimento neurovascular à pol-

pa não é afetado.  
 
34. Assinale a alternativa CORRETA com relação às fra-

turas do terço superior da face. 
 

A) Pela facilidade de palpação do frontal, a tomogra-
fia fica dispensada, podendo a cirurgia ser pauta-
da por um raio X.  

B) Nas lesões baixas e laterais do seio frontal o 
acesso pode ser endoscópico.                                                                                                                                               

C) Sempre há necessidade de drenagem do seio 
frontal para qualquer grau de acometimento. 

D) Havendo fragmentação excessiva da parede ante-
rior do seio frontal, deve-se utilizar fio de aço. 

E) Em caso de instabilidade, o melhor acesso passa 
a ser bicoronal.  

 
35. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

fraturas da face em crianças. 
 

A) As órbitas alcançam 50% do seu crescimento aos 
12 anos.   

B) O aumento na dimensão vertical na face é deter-
minado pela erupção dentária.  

C) A mandíbula costuma ser anteriorizada na crian-
ça.                                                                                                                                                 

D) A teoria da matriz funcional não se aplica para ór-
bitas, em crianças. 

E) A remodelação (deposição externa e reabsorção 
interna) cessa aos 12 anos. 

 
36. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 

crescimento e desenvolvimento craniofacial. 
 
A) O ouvido externo inicia sua formação na décima 

semana, quando o mesênquima das extremidades 
caudais do primeiro e segundo arco visceral cir-
cunda o primeiro sulco visceral.  

B) O ouvido externo inicia sua formação na vigésima 
semana, quando o mesênquima das extremidades 

caudais do primeiro e segundo arco visceral cir-
cunda o primeiro sulco visceral.                                                                                             

C) O ouvido externo inicia sua formação na décima 
quinta semana, quando o mesênquima das ex-
tremidades caudais do primeiro e segundo arco 
visceral circunda o primeiro sulco visceral.  

D) O ouvido externo inicia sua formação na quinta 
semana, quando o mesênquima das extremidades 
caudais do primeiro e segundo arco visceral cir-
cunda o primeiro sulco visceral.  

E) O ouvido externo inicia sua formação na terceira 
semana, quando o mesênquima das extremidades 
caudais do primeiro e segundo arco visceral cir-
cunda o primeiro sulco visceral.  

 
37. Assinale a alternativa CORRETA com relação à rinite 

alérgica. 
 

A) É um exemplo de reação tipo 1, mediada por IgE. 
B) A imunoterapia não controla a rinite, apenas reduz 

seus sintomas como os antialérgicos, de forma 
geral. 

C) Cromoglicato, antleucotrienos e corticosteroides 
são tão eficazes quanto a imunoterapia.                                                                                              

D) Os anti-histamínicos não clássicos como deslora-
tadina e ebastina causam sonolência excessiva. 

E) Os anti-histamínicos H1 de segunda geração po-
dem ser utilizados por crianças a partir dos 6 
anos.               

 
38. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 

crescimento e desenvolvimento craniofacial. 
 

A) Telecanto e hipertelorismo são sinônimos.  
B) O telecanto (deslocamento medial do canto medi-

al) é devido ao alongamento do ligamento, mais 
do que sua inserção anômala.                                                                                                 

C) O telecanto (deslocamento lateral do canto medi-
al) é devido à posição anômala, mais do que o 
alongamento do ligamento.   

D) O hipertelorismo (deslocamento lateral do canto 
medial) é devido ao alongamento do ligamento, 
mais do que sua inserção anômala.  

E) O telecanto (deslocamento lateral do canto medi-
al) é devido ao alongamento do ligamento, mais 
do que sua inserção anômala.  

 
39. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 

crescimento e desenvolvimento craniofacial. 
 

A) Aos seis anos de idade, o pavilhão auricular já 
atingiu, aproximadamente, 85% do seu tamanho 
definitivo. Aos seis anos de idade, a quantidade 
de cartilagem costal já é suficiente para a confec-
ção do implante auricular. Esses dois fatores indi-
cam a idade entre 6 e 8 anos como ideal para ini-
ciar os procedimentos de reconstrução. 

B) Aos quatro anos de idade, o pavilhão auricular já 
atingiu, aproximadamente, 85% do seu tamanho 
definitivo. Aos seis anos de idade, a quantidade 
de cartilagem costal já é suficiente para a confec-
ção do implante auricular. Esses dois fatores indi-
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cam a idade entre 5 e 6 anos como ideal para ini-
ciar os procedimentos de reconstrução.  

C) Aos oito anos de idade, o pavilhão auricular já 
atingiu, aproximadamente, 85% do seu tamanho 
definitivo. Aos seis anos de idade, a quantidade 
de cartilagem costal já é suficiente para a confec-
ção do implante auricular. Esses dois fatores indi-
cam a idade entre 8 e 10 anos como ideal para 
iniciar os procedimentos de reconstrução.                                                                                                                              

D) Aos dez anos de idade, o pavilhão auricular já 
atingiu, aproximadamente, 85% do seu tamanho 
definitivo. Aos seis anos de idade, a quantidade 
de cartilagem costal já é suficiente para a confec-
ção do implante auricular. Esses dois fatores indi-
cam a idade entre 10 e 12 anos como ideal para 
iniciar os procedimentos de reconstrução.  

E) Aos doze anos de idade, o pavilhão auricular já 
atingiu, aproximadamente, 85% do seu tamanho 
definitivo. Aos seis anos de idade, a quantidade 
de cartilagem costal já é suficiente para a confec-
ção do implante auricular. Esses dois fatores indi-
cam a idade entre 5 e 6 anos como ideal para ini-
ciar os procedimentos de reconstrução.  

 
40. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

craniossinostose. 
 

A) O perímetro cefálico não compatível com a idade 
pode ser o primeiro sinal da craniossinostose. Es-
sa alteração está sempre presente. 

B) A distância interorbital não compatível com a ida-
de pode ser o primeiro sinal da craniossinostose.                                                                                                                               

C) A distância interorbital não compatível com a ida-
de pode ser o primeiro sinal da craniossinostose. 
Mesmo estando o perímetro cefálico normal. 

D) O perímetro cefálico não compatível com a idade 
pode ser o primeiro sinal da craniossinostose. Po-
rém, pode estar normal.   

E) O perímetro cefálico não compatível com a idade 
pode ser o primeiro sinal da craniossinostose. 
Mesmo com a distância interorbital normal. 

 
41. Assinale a alternativa CORRETA com relação a  

osteotomias de acesso à base do crânio. 
 

A) Para lesões que acometem a base anterior do 
crânio sem envolvimento dos seios maxilares e 
sela túrcica, o melhor acesso é a craniotomia bi-
frontal, sem a remoção temporária da barra fron-
tal.   

B) Para lesões que envolvem o seio esfenoidal, o 
melhor acesso é o bifrontal, com remoção da bar-
ra frontal.                                                                                                                                     

C) Para lesões que acometem a base anterior do 
crânio sem envolvimento dos seios maxilares e 
sela túrcica, o melhor acesso é a incisão coronal 
associada ao Le Fort I.  

D) Para lesões que envolvem o seio esfenoidal, o 
melhor acesso é o bifrontal, com remoção da bar-
ra frontal, associado a um Le Fort I. 

E) Para lesões que acometem a base anterior do 
crânio sem envolvimento dos seios maxilares e 

sela túrcica, o melhor acesso é a craniotomia bi-
frontal, com ou sem a remoção temporária da bar-
ra frontal.    

 
42. Assinale a alternativa CORRETA com relação a  

osteotomias de acesso à base do crânio. 
 

A) As encefaloceles da calota craniana dividem-se 
em nasofrontal, nasoetmoidal e naso-orbital.  

B) As encefaloceles da calota craniana dividem-se 
em occipital, interfrontal, parietal, fontanela anteri-
or ou posterior e temporal.  

C) As encefaloceles da calota craniana dividem-se 
em transetmoidal, esfenoetmoidal, transesfenoi-
dal, frontoesfenoidal ou esfenoorbital.                                                                                      

D) As encefaloceles sincipitais dividem-se em occipi-
tal, interfrontal, parietal, fontanela anterior ou pos-
terior e temporal.  

E) As encefaloceles da calota craniana dividem-se 
em transetmoidal, esfenoetmoidal, transesfenoi-
dal, frontoesfenoidal ou esfenoorbital. 

 
43. Assinale a alternativa CORRETA com relação à rinos-

sinusite fúngica. 
 

A) O tratamento requer antifúngicos em altas doses. 
B) Na rinossinusite fúngica alérgica, evidenciam-se 

muco com eosinófilos, cristais de Charcot- Leyden 
e predomínio de hifas.                                                           

C) A doença fúngica é considerada invasiva quando 
penetra no interior dos seios paranasais. 

D) A rinossinusite fúngica invasiva apresenta como 
fatores de risco: diabetes, leucemia, transplante e 
irradiação. 

E) Bola fúngica é um exemplo de rinossinusite inva-
siva.                
 

44. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  
fissuras craniofaciais. 

 
A) As localizações cranianas mais frequentes das 

fissuras craniofaciais ocorrem nas suturas occipi-
tais.  

B) As localizações cranianas mais frequentes das 
fissuras craniofaciais ocorrem nas suturas interpa-
rietais.    

C) As localizações cranianas mais frequentes das 
fissuras craniofaciais ocorrem nas suturas metópi-
cas, frontoparietais ou frontotemporais.                                        

D) As localizações cranianas mais frequentes das 
fissuras craniofaciais ocorrem nas suturas parieto 
temporais.   

E) As localizações cranianas mais frequentes das 
fissuras craniofaciais ocorrem nas suturas occipito 
temporais.  

 
45. Assinale a alternativa CORRETA com relação às  

displasias mandibulofaciais. 
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A) A sequência de Pierre Robin caracteriza-se por 

anteriorização mandibular, além da glossoptose e 
fissura palatina. 

B) A sequência de Pierre Robin caracteriza-se por: 
hipoplasia com retroposição da mandíbula, glos-
soptose e fissura palatina.  

C) Na sequência de Pierre Robin, há anteriorização 
da maxila e perda do rebordo dorsal nasal. 

D) Na sequência de Pierre Robin, há retrusão man-
dibular e anteriorização  

E) Na sequência de Pierre Robin, há glossoptose e 
distância intercantal superior a 40mm.  

 
46. Assinale a alternativa CORRETA com relação à  

trigonocefalia. 
 

A) A trigonocefalia pode ser uma malformação isola-
da, forma autossômica recessiva, ou ser uma mal-
formação entre outras, dentro de uma síndrome. 

B) A trigonocefalia pode aparecer apenas como uma 
malformação isolada, forma autossômica domi-
nante. 

C) A trigonocefalia pode ser uma malformação isola-
da, forma autossômica dominante, ou ser uma 
malformação entre outras, dentro de uma síndro-
me.                                                                                             

D) A trigonocefalia pode aparecer apenas como uma 
malformação isolada, forma autossômica recessi-
va, ou ser uma malformação entre outras, dentro 
de uma síndrome. 

E) A trigonocefalia pode ser uma malformação isola-
da, forma autossômica recessiva, ou ser uma mal-
formação entre outras, dentro de uma síndrome. 

 
47. Assinale a alternativa CORRETA com relação à esca-

focefalia. 
 

A) Na escafocefalia o fechamento precoce da sutura 
parietal produz um crânio alongado e estreito. O 
fechamento precoce da sutura parietal é compen-
sado pelo alongamento das fossas cerebrais ante-
rior e posterior. 

B) Na escafocefalia o fechamento precoce da sutura 
temporal produz um crânio alongado e estreito. O 
fechamento precoce da sutura temporal é com-
pensado pelo alongamento das fossas cerebrais 
anterior e posterior.                                                                                               

C) Na escafocefalia o fechamento precoce da sutura 
occipital produz um crânio alongado e estreito. O 
fechamento precoce da sutura occipital é com-
pensado pelo alongamento das fossas cerebrais 
anterior e posterior. 

D) Na escafocefalia, o fechamento precoce da sutura 
sagital produz um crânio alongado e estreito. O 
fechamento precoce da sutura sagital é compen-
sado pelo alongamento das fossas cerebrais ante-
rior e posterior. 

E) Na escafocefalia o fechamento precoce da sutura 
coronal produz um crânio alongado e estreito. O 
fechamento precoce da sutura coronal é compen-
sado pelo alongamento das fossas cerebrais ante-
rior e posterior. 

48. Assinale a alternativa CORRETA, com relação às 
displasias mandibulofaciais. 

 
A) Na plagiocefalia sinostótica ocorre a estenose 

precoce da sutura sagital.  
B) Na plagiocefalia sinostótica ocorre a estenose 

precoce da sutura parietal.   
C) Na plagiocefalia sinostótica ocorre a estenose 

precoce da sutura lambdoide.                                                                                          
D) Na plagiocefalia sinostótica ocorre a estenose 

precoce da sutura occipital.  
E) Na plagiocefalia sinostótica ocorre a estenose 

precoce da sutura temporo-parietal. 
 
49. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 

crescimento craniofacial. 
 

A) Entre 30 e 60 dias de vida intrauterina, começam 
a aparecer centros de crescimento regional, que 
podem ser chamados de processos faciais ou 
proeminências faciais. 

B) Entre 19 e 22 dias de vida intrauterina, começam 
a aparecer centros de crescimento regional, que 
podem ser chamados de processos faciais ou 
proeminências faciais. 

C) Entre 60 e 90 dias de vida intrauterina, começam 
a aparecer centros de crescimento regional, que 
podem ser chamados de processos faciais ou 
proeminências faciais.                                                                                              

D) Entre 05 e 10 dias de vida intrauterina, começam 
a aparecer centros de crescimento regional, que 
podem ser chamados de processos faciais ou 
proeminências faciais. 

E) Entre 12 e 24 horas de vida intrauterina, começam 
a aparecer centros de crescimento regional, que 
podem ser chamados de processos faciais ou 
proeminências faciais. 

 
50. Assinale a alternativa CORRETA com relação cresci-

mento craniofacial. 
 

A) O crescimento da mandíbula começa com a subs-
tituição de um arco cartilaginoso por centros de 
ossificação intramembranosa. 

B) O crescimento da mandíbula começa com a subs-
tituição da ossificação intramembranosa por um 
arco cartilaginoso. 

C) O crescimento da mandíbula começa com a subs-
tituição de um arco cartilaginoso por centros os-
teoblásticos.                                                                                               

D) O crescimento da mandíbula começa com a subs-
tituição de um arco cartilaginoso por centros ós-
seos. 

E) O crescimento da mandíbula começa com a subs-
tituição de um arco cartilaginoso por centros de 
ossificação endocondral e osteoblásticos.  
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