
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

CCIIRRUURRGGIIÃÃOO--DDEENNTTIISSTTAA  PPEERRIIOODDOONNTTIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Sobre a histologia e a fisiologia do periodonto, leia as sentenças abaixo. 
 

I. O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo interposto entre o cemento e o osso alveolar, estabelecendo a 
articulação entre o dente e o alvéolo. 

II. O ligamento periodontal amortece as forças mastigatórias, desempenhando importante papel no posicionamento 
dos arcos dentários durante os movimentos funcionais. 

III. A espessura do ligamento periodontal é sempre constante em qualquer região ao longo da raiz e aumenta com o 
avanço da idade. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) As sentenças I e III são verdadeiras. 
C) As sentenças I e II são verdadeiras.  E) Todas as sentenças são verdadeiras. 
 
12. Sobre a histologia e fisiologia do periodonto, leia as sentenças abaixo. 
 

I. O epitélio juncional estabelece um mecanismo de adesão (aderência epitelial) com a superfície dentária (esmalte, 
cemento e dentina radicular). 

II. As fibras principais do ligamento periodontal, inseridas no cemento, funcionam como barreira que limita a 
migração do epitélio juncional no sentido apical. 

III. Na doença periodontal, o epitélio juncional permanece aderido no seu local de origem que é em continuidade 
com o epitélio do sulco gengival. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) As sentenças I e II são verdadeiras. 
C) Apenas a sentença III é verdadeira.  E) As sentenças I e III são verdadeiras. 
 
13. Sobre a histologia e a fisiologia do periodonto, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Quando o epitélio juncional migra no sentido apical, ocorre uma restrição da neoformação óssea na crista 
alveolar. 

II. Gengivas clinicamente normais apresentam, histologicamente, um grau leve de inflamação. 
III. A aderência epitelial (adesão do epitélio juncional ao dente) não possui capacidade de se reconstituir. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) As sentenças I e II são verdadeiras. 
C) Apenas a sentença III é verdadeira.  E) As sentenças I e III são verdadeiras. 
 
14. De acordo com o projeto SB Brasil, em relação à doença periodontal na população brasileira, leia as sentenças 

abaixo. 
 

I. O maior percentual de pessoas sem nenhum problema periodontal está na faixa etária de 15 a 19 anos com 
46,18%. 

II. A doença periodontal severa representada por bolsas maiores que 4mm exibiu maior percentual na faixa etária 
de 65 a 74 anos. 

III. A prevalência de alterações gengivais em crianças de 5 anos de idade foi de 6,38%. 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) As sentenças I e III são verdadeiras. 
C) As sentenças I e II são verdadeiras.  E) Todas as sentenças são verdadeiras. 
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15. De acordo com o projeto SB Brasil, em relação à doença periodontal na população brasileira, leia as sentenças e 

abaixo. 
 

I. A faixa etária de 35 a 44 é a que exibe maior percentual de doença periodontal severa. 
II. Para a faixa etária de 35 a 44 anos, a maior porcentagem de pessoas com doença periodontal severa ocorre 

nas cidades de 100.000 habitantes ou mais. 
III. Na faixa etária de 65 a 74 anos, observou-se o maior percentual de sextantes excluídos, ou seja, nenhum dente 

presente ou apenas um dente funcional. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) Apenas as sentenças I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.  E) Todas as sentenças são verdadeiras. 
 
16. Sobre as lesões gengivais como repercussão de doenças sistêmicas, assinale a alternativa que corresponde à doença 

sistêmica que exibe como manifestação bucal o eritema gengival linear ou gengivite linear. 
 
A) Hepatite B. 
B) Doença de Chagas.  D) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). 
C) Hipertireoidismo.  E) Tuberculose. 
 
17. Assinale a alternativa em que todas as drogas citadas estão associadas à hiperplasia gengival medicamentosa. 
 
A) Fenitoína, ácido acetilsalicílico. 
B) Penicilina, cefalosporina.  D) Ciclosporina, nifedipina. 
C) Fenitoína, clorexidina.  E) Ácido acetilsalicílico, penicilina. 
 
18. Sobre a gengivite descamativa, assinale a alternativa correta. 
 
A) Resulta da intoxicação por metais pesados. 
B) Freqüentemente representa uma manifestação de uma ou várias doenças vesículo-erosivas. 
C) Ocorre como uma complicação do diabetes mellitus. 
D) Seu tratamento de escolha é a antibioticoterapia. 
E) Representa uma reação de hipersensibilidade a medicamentos. 
 
19. Assinale a alternativa correta. A associação entre doença periodontal avançada tanto na dentição decídua quanto na 

permanente com ceratose palmar e plantar é compatível com 
 
A) Actinomicose. 
B) Tuberculose.  D) Síndrome de Melckersson-Rosenthal. 
C) Síndrome de Papillon-Lefevre.  E) Hanseníase. 
 
20. Sobre a fibromatose gengival, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Pode ocorrer como um achado isolado ou associada a síndromes. 
B) A maioria dos casos de fibromatose gengival isolada exibe padrão de herança autossômico dominante. 
C) As alterações gengivais podem ser generalizadas ou localizadas em um ou mais quadrantes. 
D) O crescimento gengival freqüentemente está relacionado com a erupção da dentição decídua ou permanente. 
E) A higiene oral não tem influência sobre o crescimento gengival observado nesta doença. 
 
21. São lesões da gengiva e do periodonto freqüentemente associadas com a infecção pelo HIV: 
 
A) Gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante. 
B) Leucoplasia, eritroplasia. 
C) Líquen plano, gengivite descamativa. 
D) Sarcoma de Kaposi, gengivite plasmocitária. 
E) Gengivite descamativa, gengivite plasmocitária.   
 
22. Assinale a alternativa em que todas as drogas citadas estão associadas à hiperplasia gengival medicamentosa. 
 
A) Fenitoína, ácido acetilsalicílico. 
B) Penicilina, cefalosporina.  D) Ciclosporina, nifedipina. 
C) Fenitoína, clorexidina.  E) Ácido acetilsalicílico, penicilina. 
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23. Paciente do sexo feminino, 33 anos, deu entrada no centro clínico, queixando-se de dor na face. Ao realizar o exame 

físico, observou-se que esta dor era acentuada durante o fechamento mandibular e nos movimentos de lateralidade. 
Pode-se suspeitar de disfunção muscular por hiperatividade. Quais os músculos que podem estar prioritariamente 
envolvidos? 

 
A) Temporal e pterigóideo lateral superior. 
B) Masseter e pterigóideo medial.  D) Pterigóideo lateral inferior e masseter. 
C) Digástrico e masseter.  E) Pterigóideo lateral inferior e pterigóideo lateral superior. 
 
24. Sobre o ataque de cárie na dentição permanente da população brasileira, assinale a alternativa correta. 
 
A) A análise por porte populacional (número de habitantes) revela condições mais desfavoráveis em municípios com 

populações maiores. 
B) Crianças de 12 anos de municípios com menos de 10.000 habitantes possuem um CPO-D mais elevado. 
C) Adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos de idade de municípios com mais de 10.000 habitantes exibem CPO-D mais 

elevado do que os indivíduos da mesma faixa etária de municípios com menos habitantes. 
D) Adultos e idosos de cidades com mais de 50.000 habitantes apresentam média mais baixa de dentes hígidos. 
E) Adultos e idosos de cidades com menos de 50.000 habitantes apresentam médias menores de dentes perdidos. 
 
25. Sobre o ataque de cárie na dentição permanente da população brasileira e suas conseqüências, assinale a alternativa 

correta. 
 
A) Crianças brasileiras de 12 anos de idade apresentam em média 7,5 dentes com experiência de cárie. 
B) Adolescentes de 15 a 19 anos de idade apresentam em média 2 dentes com experiência de cárie. 
C) Na população adulta na faixa etária de 35 a 44 anos de idade, o CPO-D médio é de 25,8. 
D) Em crianças e adolescentes, o principal problema relacionado à cárie é a perda dentária. 
E) Em adultos e idosos, o principal problema relacionado à cárie é a perda dentária. 
 
26. São considerados pacientes com elevado risco de desenvolver endocardite bacteriana após tratamento odontológico: 
 
A) Pacientes com história prévia de endocardite bacteriana. 
B) Pacientes com prolapso da válvula mitral sem refluxo. 
C) Paciente portador de marcapasso cardíaco. 
D) Paciente com história de arritmia. 
E) Paciente com hipertensão arterial. 
 
27. Em relação ao papiloma da mucosa bucal, leia as sentenças abaixo e assinale V para as verdadeiras e F, para as 

falsas. 
 

(   ) É uma proliferação benigna de tecido conjuntivo, que resulta em uma massa papilar ou verrugosa. 
(   ) Presumivelmente, a lesão é induzida pelo papilomavírus humano (HPV). 
(   ) Característicamente, é solitário e aumenta rapidamente para o tamanho máximo de 0,5cm, com pequena ou 

nenhuma  mudança depois disso. 
 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) F, F, F. 
 
28. Sobre o papiloma da mucosa bucal, leia as sentenças abaixo e assinale V para as verdadeiras e F, para as falsas. 
 

(   ) Assemelha-se, clinicamente à verruga vulgar e ao granuloma piogênico. 
(   ) Assemelha-se, clinicamente, à verruga vulgar e ao condiloma acuminado. 
(   ) Assemelha-se, clinicamente, à verruga vulgar e ao xantoma verruciforme. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) F, V, F. D) V, V, V. E) V, F, F. 
 
29. Sobre o Fibroma, é incorreto afirmar.  
 
A) Pode ocorrer em qualquer lugar da boca. 
B) Nos pacientes negros, a massa tecidual pode apresentar pigmentação marrom-acinzentada. 
C) Usualmente, as lesões exibem sintomatologia dolorosa. 
D) A localização mais comum é a mucosa jugal. 
E) Em alguns casos, a superfície pode mostrar-se branca como resultado de hiperceratose devido à irritação contínua. 
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30. Sobre o lipoma, é incorreto afirmar.  
 
A) A patogênese é incerta, porém eles parecem ser mais comuns em pessoas obesas. 
B) A língua, os lábios e o assoalho bucal são as localizações intrabucais mais comuns. 
C) São incomuns em crianças. 
D) A variante microscópica mais comum é o fibrolipoma. 
E) A variante microscópica, que consiste em uma mistura de gordura madura e numerosos vasos sangüíneos pequenos, é 

denominada de Angiolipoma. 
 

31. Leia as sentenças abaixo, assinalando V para as verdadeiras e F, para as falsas. 
 

(   ) O neurilemoma é um neoplasma benigno neural originado das células de SCHWANN. 
(   ) A língua é a localização mais comum para os neurilemomas orais. 
(   ) As lesões intra-ósseas são mais comuns na região posterior da mandíbula e radiograficamente podem ser 

radiotransparências uniloculares ou multiloculares. 
 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) V, F, F. 
 
32. Em relação aos hemangiomas, leia as sentenças abaixo e assinale V para as verdadeiras e F, para as falsas. 
 

 (   ) Podem estar associados à síndrome de Sturge-Weber. 
(   ) São tumores comuns na infância. 
(   ) São mais comuns no homem do que nas mulheres (relação 3:1). 
(   ) Dividem-se em: juvenil, capilar, cavernoso e higroma cístico. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, V, V, V. B) V, V, F, F. C) V, F, V, F. D) F, F, F, V. E) V, V, V, F. 
 
33. Em relação ao granuloma piogênico, é incorreto afirmar. 
 
A) Ocorre exclusivamente na gengiva e no rebordo alveolar edêntulo.  
B) História de trauma antes do desenvolvimento da lesão não é incomum. 
C) Caracteristicamente, a massa é indolor, embora, com freqüência, sangre facilmente devido à sua extrema vascularização. 
D) Pode apresentar crescimento rápido. 
E) As lesões mais antigas tendem a se tornar mais colagenizadas e de coloração rósea.  
 
34. Leia as sentenças abaixo e assinale V para as verdadeiras e F, para as falsas. 
 

(   ) A ciclosporina e a nifedipina são medicamentos sistêmicos relacionados à hiperplasia gengival. 
(   ) Quando duas drogas que conhecidamente causam hiperplasia gengival são utilizadas concomitantemente, a 

severidade da hiperplasia gengival é freqüentemente maior. 
(   ) A fenitoína está associada com hiperplasia gengival. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) V, F, F. 
 
35. Em relação à Gengivite Ulcerativa Necrosante, leia abaixo e assinale V para as verdadeiras e F, para as falsas. 
 

(   ) A infecção ocorre freqüentemente na presença de estresse psicológico. 
(   ) Estados de imunossupressão têm sido relacionados ao seu desenvolvimento. 
(   ) Também é conhecida como Gengivite Plasmocitária. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) F, F, F. 
 
36. Sobre os exames complementares, em relação ao tempo de sangramento, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É o tempo necessário para cessar a hemorragia de ferimento de não mais que 4mm de profundidade, produzido, geralmente, 

no lóbulo da orelha. 
B) Os métodos de Duke e Ivy são os mais utilizados. 
C) É o tempo necessário para a coagulação do sangue fora do vaso. 
D) Avalia simultaneamente as funções plaquetárias e capilares. 
E) Está aumentado em alterações qualitativas das plaquetas, trombocitopenia e na doença de von Willebrand.  
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37. Sobre os exames complementares, em relação ao tempo de protrombina, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Avalia a via intrínseca da coagulação. 
B) Seu prolongamento acima de uma vez e meia o valor-controle pode indicar risco de sangramento grave. 
C) Pode ser utilizado no acompanhamento de pacientes que fazem uso de anticoagulantes. 
D) É feito pela medição do tempo que o plasma leva para formar o coágulo após adição de cálcio e do fator tecidual. 
E) Pode ser utilizado para a avaliação da função hepática. 
 
38. Sobre os exames complementares, assinale a alternativa em que todos os exames são utilizados na análise da função 

hepática.  
 
A) Uréia e creatinina séricas. 
B) Transaminase glutamicopirúvica, tempo de tromboplastina parcial. 
C) Creatinina sérica, VDRL. 
D) Tiroxina sérica, albumina. 
E) VDRL, bilirrubina. 
 
39. Sobre os exames complementares, assinale a alternativa que representa um achado laboratorial observado 

freqüentemente na urina de portadores do mieloma múltiplo. 
 
A) Albuminúria. B) Hematúria. C) Proteína de Bence-Jones. D) Cetonúria. E) Glicosúria. 
 
40. Sobre os exames para avaliação da hemostasia, leia as sentenças abaixo. 
 

I. O tempo de tromboplastina parcial (TTP) avalia a eficiência da via intrínseca. 
II. A contagem de plaquetas é de grande importância na análise da função plaquetária. 
III. Em pacientes com história familiar ou suspeita de doença de von Willebrand, devem ser solicitados exames da 

função plaquetária e ensaio para o fator VIII da coagulação. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é correta. 
B) Apenas a sentença II é correta.  D) As sentenças I e III são corretas. 
C) As sentenças I e II são corretas.  E) Todas as sentenças são falsas. 
 

  


