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Simulado do Caveira

SIMULADO DO CAVEIRA – PARTE 1

           
1. É definido como parte da maxila e mandíbula que forma e dá suporte aos 
alvéolos dos dentes:

a. Processo estiloide
b. Processo zigomático
c. Cementóide 
d. Cementócito
e. Processo alveolar

2. Os maxilares são ossos pneumatizados da face.

a. Certo
b. Errado

3. Os nervos oftálmicos, maxilar e mandibular penetram no crânio, 
respectivamente, através das seguintes estruturas anatômicas:

a. Fissura orbitária inferior, forame redondo, forame oval.
b. Fissura orbitária superior, forame oval, forame redondo.
c. Fissura orbitária superior, forame redondo, forame oval. 
d. Forame supraorbitário, forame oval, forame redondo.

4. Quais os ossos que formam a órbita?

a. Frontal, zigomático, lacrima, palatino e esfenoide
b. Etmoide, palatino, esfenoide, lacrimal, maxila, frontal e occipital
c. Lacrimal, palatino, etmoide, esfenoide, maxila, frontal e zigomático
d. Palatino, frontal, zigomático, mandíbula, lacrimal, etmoide, esfenoide.
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5. Qual a função dos pilares maxilofaciais?

a. Delimitar os ossos da face
b. Marcar os acessos cirúrgicos faciais
c. Fazer a manutenção da maxila
d. Regiões de dissipação de forças
e. Regiões de menor resistência

6. Qual dessas não é uma característica de malignidade dos tumores?

a. Alta multiplicação
b. Capacidade de invasão
c. Maior agressividade
d. Capacidade de angiogênese
e. Envolvidos por cápsula fibrosa

7. Sobre o Odontoma:

a. Localização preferencial da mandíbula
b. Bom prognóstico
c. Tratamento é a excisão local
d. Assintomático
e. Atinge mais crianças e jovens

8. Lesão radiolúcida de origem ectomesenquimal, uni ou multilocular que pode 
deslocar ou reabsorver raízes dos dentes envolvidos. O tratamento para esse 
tumor é a curetagem com ressecção:

a. Mixoma odontogênico
b. Cementoblastoma
c. Odontoma complexo
d. Tumor odontogênico escamoso
e. Fibroma ameloblástico
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9. O que é a escala Glasgow

a. Escala de dor
b. Escala de avaliação inicial do trauma
c. Escala para saber o nível de consciência de uma pessoa internada
d. Escala de avaliação da intensidade do trauma ou do coma
e. Escala que vai de 1-10 para saber a intensidade da dor do traumatizado

10. No que consiste o exame neurológico AVDI?

a. Avaliação, Velocidade de resposta, escala de dor, interpretação dos dados
b. Avaliação, Velocidade no reflexo, escala de dormência, nível de irritabilidade
c. Alerta, resposta verbal, resposta a dor, irresponsivo
d. Avaliação total, resposta verbal, escala de dor, interpretação
e. Alerta, resposta verbal, escala de dormência, irritabilidade

11. A letra E no ABCDE do trauma se refere a:

a. Controle da coluna cervical
b. Exame neurológico
c. Exposição do corpo
d. Controle da hemorragia
e. Ventilação

12. Sobre o trauma dentoalveolar ele pode ser dividido em:

a. Lesões ao dente e lesões ao osso
b. Lesões ao osso e ao germe dentário
c. Lesões que envolvem o rebordo e lesões do tecido dentário
d. Lesões aos tecidos de sustentação e lesões ao tecido dentário
e. Lesões de raiz e lesões de coroa
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13. O traumatismo de maior intensidade que leva a deslocamento dentário nos 
sentido palatino é o:

a. Luxação lateral
b. Luxação intrusiva
c. Luxação palatina
d. Avulsão
e. Subluxação

14. A luxação intrusiva é o deslocamento do dente para dentro do alvéolo

a. Certo
b. Errado

15. Qual dessas alternativas representa os efeitos principais dos AINES?

a. Anticonvulsionante e antipirético
b. Analgésico, antipirético e anti-inflamatório
c. Analgésico, anti-inflamatório e anticoagulante
d. Anti-inflamatório, anticoagulante e antipirético
e. Antipirético, analgésico e anticonvulsionante

16. Qual dessas alternativas não é uma indicação dos AINES?

a. Cefaleia
b. Enxaqueca
c. Dor pós operatórias
d. Tratamento de úlcera gástrica
e. Dor nas costas
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17. Qual dessas alternativas não é uma das 5 principais manifestações clínicas 
da inflamação

a. Calor
b. Rubor
c. Edema 
d. Perda de função
e. Sensibilidade local

18. Quais os principais efeitos adversos dos AINES?

a. Tendência de aumentar o sangramento, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade
b. Hepatotoxicidade, Nefrotoxicidade e fluxo renal comprometido
c. Irritação gástrica, fluxo renal comprometido, tendência de prolongar 

sangramento
d. Irritação gástrica, hepatotoxicidade e Nefrotoxicidade
e. Tendência a prolongar sangramento, irritação gástrica e hepatotoxicidade

19. Sobre o Cetorolaco podemos afirmar:

a. Contraindicado para distúrbios musculoesqueléticos
b. Tem como grande efeito adverso a broncoconstrição
c. Contraindicado para pacientes com diabetes
d. É um derivado do ácido propionico
e. Propriedades analgésicas fortes

20. Sobre os inibidores seletivos de COX-2 assinale a alternativa falsa:

a. Possuem menores propriedades inflamatórias que os AINES não-seletivos
b. Criados com o intuito de não agredirem tanto a mucosa gástrica 
c.  São uma alternativa aos AINES não-seletivos 
d. Tanto o celecoxibe quanto o meloxicam são inibidores seletivos de COX-2
e. Já tiveram alguns representantes dessa classe tirados do mercado
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GABARITO 

1 E

2 A

3 C

4 C

5 D

6 E

7 A

8 A

9 D

10 C

11 C

12 D

13 A

14 A

15 B

16 D

17 E

18 C

19 E

20 A


