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GUIA DO CAVEIRA PARA O RESIDENTE EM 
BUCO - CONHECENDO A RESIDÊNCIA

           MENSAGEM DO CAVEIRA

“Opa! Que bom ver você por aqui, novamente.
Se você chegou até aqui é porque a lição 1 do Caveira aqui te ajudou a escolher 
uma residência, não é?! Então que tal vocês conhecerem um pouco mais sobre o 
processo seletivo da residência escolhida?
Eu separei, nesse caderno meio doido, tudo que achei sobre o processo seletivo das 
residências para que você consiga se preparar! Busquei os critérios de análise da 
prova de títulos, se as questões são abertas ou fechadas e até os últimos editais 
para que você fique sabendo sobre o conteúdo programático que caí.
Mas não se desesperem, não viu?! Porque depois de você conhecer melhor sobre 
a residência escolhida vai vir a lição 3, e essa é mais que especial.
Então usem o dia de hoje para adentrar nesse material e buscar todas as 
particularidades sobre a sua residência.
Amanhã nos vemos com mais resumos e quizzes, e tenham em mente que é melhor 
saber o necessário do que saber TUDO! 
Pronto pra otimizar sua energia hoje?!”

– Caveira Sanático Jr
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LIÇÃO 2 – CONHECENDO A RESIDÊNCIA

Agora que você já escolheu sua residência dos sonhos, vem comigo conhecer 
melhor sobre o processo seletivo dela!

1. FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO – USP (SP)

Fase eliminatória: prova escrita (questões objetivas + questão subjetiva)
Será aprovado o candidato com nota mínima de 5, indo para a segunda etapa os 
candidatos com as 10 maiores notas
Fase classificatória: entrevista + análise curricular
Distribuição dos pesos: prova escrita (7), entrevista (2), análise curricular (1)
Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO
MONITORIA NA ÁREA 50

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA 20
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA 10

RESUMO EM ANAIS REGIONAL

Regional – 5

Nacional – 10

Internacional - 15

ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA NACIONAL
Nacional – 5

Internacional - 10

APRESENTAÇÃO DE POSTER

Evento regional – 2

Evento nacional – 4

Evento internacional no Brasil – 5

Evento internacional no exterior - 8

APRESENTAÇÃO ORAL  – EVENTO REGIONAL

Evento regional – 4

Evento nacional – 8

Evento internacional no Brasil – 10

Evento internacional no exterior - 15

CURSO TEORICO PRATICO NA AREA DE 
CONCENTRAÇÃO

Até 12 horas - 25

Mais de 12 horas - 50

CURSO TEORICO NA AREA DE 
CONCENTRAÇÃO

Até 12 horas - 10

Mais de 12 horas - 20

Clique aqui para fazer o download do último edital 

https://we.tl/t-rqacLQpLIk
https://drive.google.com/uc?id=1-SPU5Fp9QY1AywyF6IB9E6K2dlWfJuFh&export=download
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 2. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE (MS)

Banca: CONSESP
Questões de múltiplas escolhas de com 4 alternativas cada.
Primeira etapa: prova objetiva com 50 questões. 
Serão considerados reprovados os candidatos que obtiverem porcentagem inferior 
a 50% (cinquenta por cento) da prova objetiva. 
Segunda etapa: entrevista + análise curricular

• Na entrevista serão analisados

• Perfil acadêmico e/ou profissional do candidato;

• Motivos que geraram o interesse pelo Programa de Residência em Área da 
Saúde;

• A disponibilidade temporal para treinamento em serviço;

• Análise da aptidão do candidato pela área de opção.

Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
ESTÁGIOS 

EXTRACURRICULARES 
E CURSOS 

EXTRACURRICULARES, 
LIGADOS À ÁREA DE 

FORMAÇÃO.

Estágio 120hr – 3

Curso 30hr – 1,5

9

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 
CONCLUÍDA

3 6

ESPECIALIZAÇÕES, LIGADAS 
ÀS ÁREAS DE FORMAÇÃO.

2,5 7,50

PARTICIPAÇÃO EM 
CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, 

ENCONTROS E OUTROS 
EVENTOS, TODOS DA ÁREA 

DE FORMAÇÃO.

1,5 7,50

Clique aqui para fazer o download do último edital 

https://we.tl/t-PYsHClTZR3
https://drive.google.com/uc?id=1lXKOU1xhOD4jbG4IcTzuS98lqWxd6dCo&export=download
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3. CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI – SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE DE SÃO PAULO (SP)

Primeira etapa: prova objetiva de 50 questões de múltipla escolha
Somente concorrerão à segunda etapa da seleção, os candidatos que obtiverem o 
mínimo de 60% de aproveitamento na primeira etapa
Segunda etapa: análise curricular + prova oral/prática
Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
ESTÁGIO 

EXTRACURRICULARES 
NA ÁREA DE CTBMF OU 

PATOLOGIA ORAL

Estágio 180hr – 1,5

3

ATIVIDADE DE PESQUISA 
E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
NA ÁREA DE CTBMF OU 

PATOLOGIA ORAL.

Bolsa de iniciação científica 
– 1

Publicações na área de 
CTBMF ou Patologia Oral 
Qualis B3 Nacional - 0,5

Publicações na área de 
CTBMF ou Patologia Oral 

Qualis B3 interacional - 1,5

7

Clique aqui para fazer o download do último edital 

4. FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARARAQUARA – UNESP (SP)

Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha
Somente concorrerão à segunda etapa da seleção, os candidatos que obtiverem o 
mínimo de 60% de aproveitamento na primeira etapa
Segunda etapa: prova dissertativa + análise curricular + entrevista
Distribuição dos pesos: prova escrita (5), entrevista (2), análise curricular (3)
Clique aqui para fazer o download do último edital 

https://we.tl/t-mfwM0Td4zB
https://we.tl/t-FBGLo6ioHl
https://drive.google.com/uc?id=1kR6c052PJks3HOtjxwprxwgUTxdv22jh&export=download
https://drive.google.com/uc?id=17vgxNzapCmRd6stjTl5J12_stWDII6cS&export=download
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5. INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF (CE)

Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões, cada uma 
com 04 alternativas de resposta.
Somente concorrerão à segunda etapa da seleção, os candidatos que obtiverem o 
mínimo de 50% de aproveitamento na primeira etapa
Segunda etapa: prova teórico-prática + análise curricular + entrevista
Distribuição dos pesos: prova objetiva (5 pontos), entrevista (1,5), análise curricular 
(1,5) e prova teórico-prática (2 pontos)
Conteúdo programático:

• Metodologia científica e bioestatística

• Legislação ética em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial

• Anatomia buco-maxilo-facial

• Diagnóstico por imagem

• Estomatologia

• Farmacologia

• Emergências em odontologia

• Anestesiologia

• Implantodontia

• Cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial

Clique aqui para consultar o último edital 

6. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (RS)

Primeira etapa: prova objetiva com 30 questões e dissertativa composta de 2 
questões analítico-reflexivas
Serão considerados eliminados do Processo Seletivo os candidatos que não 
alcançarem o mínimo de 12 (doze) acertos (40%) na parte objetiva da Prova 
Escrita.
Não tem análise curricular ou entrevista

https://we.tl/t-fss1FGIabp
https://drive.google.com/uc?id=1zd_hvZXeojtPeg75u8JPqjW0HEu4OTlx&export=download
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Distribuição dos pesos: prova objetiva (0,6) e prova dissertativa (0,4)
Conteúdo programático específico: 

• Cirurgia parendodôntica e paraprotética; 

• Diagnóstico e tratamento cirúrgico da articulação temporomandibular; 

• Diagnóstico e tratamento cirúrgico das deformidades dento-faciais; 

• Diagnóstico e tratamento cirúrgico das retenções dentárias; 

• Diagnóstico e tratamento cirúrgico de fraturas do complexo buco-maxilo-facial; 

• Diagnóstico e tratamento cirúrgico de patologias do complexo buco-maxilo-
facial; 

• Diagnóstico e tratamento de infecções na região buco-maxilo-facial; 

• Técnicas anestésicas em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais.

Clique aqui para consultar o último edital 

7. HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO (PE)

Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões e 5 alternativas 
cada
Serão considerados reprovados e consequentemente excluídos do processo 
seletivo, os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da média aritmética das dez maiores notas obtidas na prova escrita de seu 
respectivo grupo. 
Segunda etapa: prova dissertativa + análise curricular + entrevista
Distribuição dos pesos: prova objetiva (80) e análise curricular (20)
Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
APROVEITAMENTO 

CURRICULAR (HISTÓRICO 
ESCOLAR)

Varia de acordo com a 
nota. Consultar tabela 

no edital.
30

MONITORIA 5 pontos por semestre 10
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 

PIBIC, PIC
5 pontos por projeto 10

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 5 pontos por semestre 10

http://www.ufrgs.br/coperse/processos-seletivos/residencia-em-area-profissional-da-saude/2020/residencia-em-area-profissional-da-saude-2020/edital
http://www.ufrgs.br/coperse/processos-seletivos/residencia-em-area-profissional-da-saude/2020/residencia-em-area-profissional-da-saude-2020/edital


8

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
PET SAUDE 5 pontos por semestre 20

TRABALHOS 
APRESENTADOS EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS

5 pontos por cada 
trabalho

20

Clique aqui para consultar o último edital 

8. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG (MG)

Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões e 5 alternativas 
cada

Conteúdo programático:

• Anatomia de cabeça e pescoço

• Anestesiologia odontológica

• Biossegurança

• Cirurgia oral menor

• Cirurgia ortognática

• Estomatologia

• Cirurgia em patologia bucal

• Farmacologia

• Imaginologia odontológica

• Implantodontia odontológica

• Infecção odontogênica

• Medicina oral 

• Traumatologia buco-maxilo-facial

Somente os candidatos que obtiverem pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos obtidos pelo candidato com a maior nota, serão considerados aprovados 
na primeira etapa, sendo a classificação para a segunda etapa baseada na nota 
obtida pelo candidato. 
Segunda etapa: prova dissertativa + análise curricular 

http://www.ufrgs.br/coperse/processos-seletivos/residencia-em-area-profissional-da-saude/2020/residencia-em-area-profissional-da-saude-2020/edital
http://www.upenet.com.br/concursos/15_residencia_saude_15/arquivos/edital.pdf
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A prova escrita dissertativa avaliará os conhecimentos do candidato nas mesmas 
áreas específicas da prova da primeira etapa e constará de 5 (cinco) questões. 
Clique aqui para fazer o download do último edital 

9. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG (GO)
Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões e 4 alternativas 
cada, sendo 15 de saúde pública e 35 específicas
Serão considerados reprovados e consequentemente excluídos do processo 
seletivo, os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da média aritmética das dez maiores notas obtidas na prova escrita de seu 
respectivo grupo. 
Segunda etapa: + análise e defesa curricular 
Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
MONITORIA DE DISCIPLINA 

ACADÊMICA
1 6

ALUNO PARTICIPANTE DE 
PROGRAMA INSTITUCIONAL 
OU PROJETO DE PESQUISA, 
EXTENSÃO OU EDUCAÇÃO 
CONCLUÍDO E APROVADO

1 6

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 
DE PESQUISA

1 4

EXTENSÃO

Participação em 
programas / projetos – 

1,0

Participação em ações 
de extensão – 0,2

Participação em grupo 
de estudos / ligas 
acadêmicas – 0,5

10

PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS CIENTÍFICOS NA 
ÁREA DE FORMAÇÃO OU 

NA ÁREA DE SAÚDE:

0,1 por hora 10

https://we.tl/t-lENEgsphvj
https://drive.google.com/uc?id=1A-HXHcMeb0f_1_PVz-ht6P2zXsj68j-5&export=download
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TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
PARTICIPAÇÃO NA 
ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS CIENTÍFICOS

na organização – 0,5

na monitoria – 0,1
5

TRABALHOS 
APRESENTADOS EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS OU 
PUBLICADOS EM ANAIS DE 

EVENTO CIENTÍFICO:

0,5 6

PREMIAÇÃO DE TRABALHO 
CIENTÍFICO

0,5 1

. PUBLICAÇÕES EM 
PERIÓDICOS TÉCNICOS OU 

CIENTÍFICOS DA ÁREA:

Qualis A: 1,5

Qualis B: 1,0

Qualis C ou sem 
classificação: 0,25

10

PERÍODO DE TREINAMENTO 
EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO OU 
ESTABELECIMENTO NA 

ÁREA DE FORMAÇÃO OU 
ÁREA DE SAÚDE, EXCETO 

PERÍODO DE ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO

0,02 por hora 10

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
OU ÁREA DE SAÚDE COM 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

DE 08 HORAS:

>120 horas: 2,0

32-120 horas: 1,0

08-31 horas: 0,5

10

CURSO DE IDIOMAS
0,5 ponto por cada 50 

horas de curso
2

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA 
DE FORMAÇÃO OU ÁREA 
DE SAÚDE, CONCLUÍDO 
E COM CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA DE 360 HORAS

5 5
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TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

TEMPO DE CONCLUSÃO DA 
GRADUAÇÃO

Até 24 meses na data 
da publicação deste 
Edital – 15,0 pontos

Entre 24 e 48 meses 
na data da publicação 

deste Edital – 10,0 
pontos

15

Clique aqui para fazer o download do último edital 

10. HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO (MT)

Primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões 
Serão classificados para a segunda fase os candidatos que obtiverem as maiores 
notas na primeira fase em número de no máximo 10 candidatos. 
Segunda etapa: análise de currículo + entrevista
Distribuição dos pesos: prova objetiva (8), entrevista (1), análise curricular (1) 

Clique aqui para fazer o download do último edital 

11. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (PR)

Primeira etapa: A Prova Objetiva, terá caráter classificatório, composta por 25 
(vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a, b, c, d, e). 
Segunda etapa:  prova específica – composta por 5 questões escritas (dissertativa) 
e a tradução ou interpretação de um texto técnico na língua inglesa + análise 
curricular + entrevista
Distribuição dos pesos: prova objetiva (3), prova específica (3), análise curricular 
(2), entrevista (2)
Clique aqui para fazer o download do último edital 

https://we.tl/t-QirJlyED6n
https://we.tl/t-KlsVzLnjc5
https://we.tl/t-zxaatr8QWX
https://drive.google.com/uc?id=1VpGwPO4X6Iwn_zHYTg7ddA5oEWvijRD7&export=download
https://drive.google.com/uc?id=12bX8c8vVJVchEqs3aw7kVxm2xJlhOMJX&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1yWf2hDyogrBBZ4ellzo2ggN9wcaHS512&export=download
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12. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONÓFRIO LOPES (RN)

Primeira etapa: prova objetiva, terá caráter classificatório, composta por 50 
questões
Distribuição das questões na prova objetiva:

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES
Anatomia Buco-Maxilo-Facial 0 a 4

Imaginologia Facial 0 a 4
Estomatologia 0 a 8
Farmacologia 0 a 4

Emergências Médicas em Odontologia 0 a 3
Anestesiologia em Odontologia 0 a 4

Implantodontia 0 a 6
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 20 a 40

 
Segunda etapa:  prova teórico prática com 3 questões discursivas, abrangendo 
também as disciplinas acima.
Terceira etapa: o candidato será submetido a uma Prova de Tradução de Texto, de 
inglês para português, que avaliará a sua capacidade para a leitura e compreensão 
de texto técnico.
Quarta etapa: entrevista
Quinta etapa: análise curricular
Clique aqui para fazer o download do último edital 

13. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO (PA)

Primeira etapa: prova objetiva, composta por 50 questões de múltipla escolha (a, 
b, c, d, e). 
Conteúdo programático: 

• Exame e diagnóstico em cirurgia Bucomaxilofacial

• Anatomia aplicada à região Bucomaxilofacial 

• Anestesia em cirurgia bucal 

• Farmacologia aplicada a cirurgia Bucomaxilofacial 

https://we.tl/t-rwThQOJz7X
https://drive.google.com/uc?id=1dilw0vmySQ3GIGrAnXzQ8_dDH1gapGEa&export=download
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• Preparação pré-operatório do paciente cirúrgico 

• Implantodontia e reconstrução dos maxilares 

• Tratamento dos dentes irrompidos 

• Tratamento dos dentes não irrompidos 

• Urgências e emergências em Odontologia 

• Infecções de origem dentária- classificação, diagnóstico e tratamento 

• Traumatologia bucomaxilofacial

• Tratamento ortodôntico cirúrgico das deformidades dentofaciais 

• Disfunções da Articulação têmporomandibular 

• Patologia Bucomaxilofacial

Segunda etapa:  prova dissertativa com 4 questões subjetivas + análise e arguição 
do currículo
Distribuição dos pesos: prova objetiva (3), prova específica (3), análise curricular 
(2), entrevista (2)

Critérios para análise curricular:

TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
ESTÁGIO 

EXTRACURRICULARES
1 2

MONITORIAS 1 2

ATIVIDADE DE PESQUISA 
E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Bolsista de iniciação científica – 1,0

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos– 0,2

Publicações em anais de eventos 
científicos– 0,2

Publicações em revistas nacionais 
indexadas – 0,5

Publicação em revistas 
internacionais indexadas – 1

2
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TIPO DE ATIVIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO

Curso de Atualização/
Aperfeiçoamento/Extensão em 

Cirurgia – 0,5

Especialização em Cirurgia - 2,0

Mestrado em Odontologia - 2,0

Doutorado em Odontologia - 2,5

4

Clique aqui para fazer o download do último edital

https://we.tl/t-jyPG2oAArk
https://drive.google.com/uc?id=1dFYHBVVZMHSV75e1CKjm02teYyBA4wRx&export=download

