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1. Assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) Os principais componentes envolvidos no 

desenvolvimento facial e neurocraniano são: 
cérebro, espaço aéreo facial e faríngeo e o 
complexo oral. 

 
B) Os principais componentes envolvidos no 

desenvolvimento facial e neurocraniano são: 
periósteo e musculatura.   

 
C) Os principais componentes envolvidos no 

desenvolvimento facial e neurocraniano são: 
osteoblastos e osteoclastos, sendo maior a 
atividade osteoblástica. 

 
D) Os principais componentes envolvidos no 

desenvolvimento facial e neurocraniano são: 
suturas e pontos de contato ósseo.

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
2. Assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 
do crânio, essa condição será transferida para 
diante, provocando uma assimetria facial, pois a 
compensação pelo processo de desenvolvimento 
facial ocorre em menos de 20% dos casos, 
dependendo da plasticidade osteoblástica.

 
B) Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 

do crânio, essa condição pode ser transferida 
para diante, provocando uma assimetria facial ou 
compensada pelo processo de desenvolvimento 
facial. 

 
C) Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 

do crânio, essa condição será transferida para 
diante, provocando uma assimetria facial, pois a 
compensação pelo processo de desenvolvimento 
facial ocorre em menos de 20% dos casos, 
independente da plasticidade osteoblática.

 
D) Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 

do crânio, essa condição pode ser transferida 
para diante, provocando uma assimetria facial ou 
compensada pelo processo de desenvolvimento 
facial. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores
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envolvidos no 
desenvolvimento facial e neurocraniano são: 
cérebro, espaço aéreo facial e faríngeo e o 

Os principais componentes envolvidos no 
desenvolvimento facial e neurocraniano são: 

Os principais componentes envolvidos no 
desenvolvimento facial e neurocraniano são: 

sendo maior a 

Os principais componentes envolvidos no 
desenvolvimento facial e neurocraniano são: 

contato ósseo. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 
do crânio, essa condição será transferida para 
diante, provocando uma assimetria facial, pois a 

sso de desenvolvimento 
facial ocorre em menos de 20% dos casos, 
dependendo da plasticidade osteoblástica. 

Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 
do crânio, essa condição pode ser transferida 
para diante, provocando uma assimetria facial ou 

sada pelo processo de desenvolvimento 

Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 
do crânio, essa condição será transferida para 
diante, provocando uma assimetria facial, pois a 
compensação pelo processo de desenvolvimento 

os de 20% dos casos, 
independente da plasticidade osteoblática. 

Se existir uma assimetria no cérebro ou na base 
do crânio, essa condição pode ser transferida 
para diante, provocando uma assimetria facial ou 
compensada pelo processo de desenvolvimento 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

3. Sobre os campos de crescimento, a
alternativa CORRETA

 
A) Os campos de crescimento de reabsorção 

revestem as superfícies internas do osso.
 

B) Os campos de crescimento de deposição 
revestem as superfícies internas do osso.

 
C) Os campos de crescimento de reabsorção e 

deposição revestem as superfícies externas do 
osso. 

 
D) Os campos de crescimento de reabsorção e 

deposição revestem as superfícies internas e 
externas do osso.

 
E) Nenhuma das alternativas a

 
 
4. Assinale a alternativa 
 

A) A remodelação é um processo de relocação e o 
mesmo processo de deposição e reabsorção que 
produz o aumento de tamanho realiza, também, o 
processo de remodelação para o crescimento.

 
B) A remodelação não é um 

porém, o mesmo processo de deposição e 
reabsorção que produz o aumento de tamanho 
realiza, também, o processo de remodelação 
para o crescimento.
 

C) A remodelação é um processo de relocação e o 
mesmo processo de deposição que produz o 
aumento de tamanho realiza, também, o 
processo de remodelação para o crescimento, 
não havendo, nesse momento
reabsorção. 
 

D) A remodelação não é um processo de relocação, 
porém o processo de deposição que produz o 
aumento de tamanho, não realiza
remodelação para o crescimento, havendo, 
nesse momento, necessidade da participação do 
processo de reabsorção.
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
 
 
5. Sobre as rotações de desenvolvimento, a

alternativa CORRETA
 

A) Existem duas categorias básicas de rotações: por 
ação genética e por estímulo externo.
 

B) Existem duas categorias básicas de rotações: por 
rotação interna e por rotação externa.
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Sobre os campos de crescimento, assinale a 
CORRETA: 

s campos de crescimento de reabsorção 
revestem as superfícies internas do osso. 

s campos de crescimento de deposição 
superfícies internas do osso. 

s campos de crescimento de reabsorção e 
deposição revestem as superfícies externas do 

s campos de crescimento de reabsorção e 
deposição revestem as superfícies internas e 
externas do osso. 

enhuma das alternativas anteriores. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

A remodelação é um processo de relocação e o 
mesmo processo de deposição e reabsorção que 
produz o aumento de tamanho realiza, também, o 
processo de remodelação para o crescimento. 

A remodelação não é um processo de relocação, 
mesmo processo de deposição e 

reabsorção que produz o aumento de tamanho 
realiza, também, o processo de remodelação 
para o crescimento. 

A remodelação é um processo de relocação e o 
mesmo processo de deposição que produz o 
umento de tamanho realiza, também, o 

processo de remodelação para o crescimento, 
não havendo, nesse momento, o processo de 

A remodelação não é um processo de relocação, 
porém o processo de deposição que produz o 
aumento de tamanho, não realiza o processo de 
remodelação para o crescimento, havendo, 
nesse momento, necessidade da participação do 
processo de reabsorção. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

Sobre as rotações de desenvolvimento, assinale a 
CORRETA: 

categorias básicas de rotações: por 
ação genética e por estímulo externo. 

xistem duas categorias básicas de rotações: por 
rotação interna e por rotação externa. 
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C) Existem duas categorias básicas de rotações: por 
reabsorção e por deposição. 
 

D) Existem duas categorias básicas de rotações: por 
remodelação e por deslocamento. 
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
 
 
6. Em relação ao desenvolvimento craniofacial, a

a alternativa CORRETA: 
 

A) O corpo mandibular alonga-se para acompanhar 
o alongamento da maxila, o que é feito pelo 
remodelamento do ramo. 

 
B) Maxila e mandíbula crescem, de forma 

independente, tendo seus crescimentos regidos 
por fatores externos.  

 
C) Maxila alonga-se para acompanhar o 

crescimento do corpo mandibular, o que é regido 
pelo rotação do ramo. 

 
D) Maxila alonga-se para acompanhar o 

crescimento do corpo mandibular, o que é regido 
por fatores extrínsecos. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
7. Assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Toda a mandíbula é deslocada posteriormente, 
ao mesmo tempo em que a maxila é deslocada 
anteriormente, crescendo, simultaneamente, para 
anterior. 

 
B) Toda a mandíbula é deslocada anteriormente, ao 

mesmo tempo em que a maxila também, é 
deslocada anteriormente, cres
simultaneamente, para posterior. 

 
C) Toda a mandíbula é deslocada anteriormente, ao 

mesmo tempo em que a maxila também, é 
deslocada anteriormente, crescendo 
simultaneamente para anterior. 

 
D) Toda a mandíbula é deslocada, posteriormente, 

ao mesmo tempo em que a maxila é deslocada 
anteriormente, crescendo, simultaneamente, para 
posterior.  

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
8. Sobre a expansão da fossa craniana média, a

a alternativa CORRETA: 
 

A) Tem um efeito de deslocamento, na mandíbula.
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xistem duas categorias básicas de rotações: por 

ategorias básicas de rotações: por 
 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

Em relação ao desenvolvimento craniofacial, assinale 

se para acompanhar 
o alongamento da maxila, o que é feito pelo 

axila e mandíbula crescem, de forma 
independente, tendo seus crescimentos regidos 

se para acompanhar o 
escimento do corpo mandibular, o que é regido 

se para acompanhar o 
crescimento do corpo mandibular, o que é regido 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

a mandíbula é deslocada posteriormente, 
ao mesmo tempo em que a maxila é deslocada 

crescendo, simultaneamente, para 

anteriormente, ao 
e a maxila também, é 

anteriormente, crescendo, 

oda a mandíbula é deslocada anteriormente, ao 
mesmo tempo em que a maxila também, é 
deslocada anteriormente, crescendo 

oda a mandíbula é deslocada, posteriormente, 
ao mesmo tempo em que a maxila é deslocada 
anteriormente, crescendo, simultaneamente, para 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

Sobre a expansão da fossa craniana média, assinale 

em um efeito de deslocamento, na mandíbula. 

B) Tem um efeito de rotação na mandíbula.
 

C) Tem efeito apenas sobre a maxila.
 

D) Não tem efeito sobre o crescimento mandibular, 
apenas a fossa anterior.

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
9. Analise as assertivas a seguir
 

I. Os principais vetore
são posterior e superior.

 
II. Participam do processo de remodelação: o 

processo alveolar e o côndilo, apenas de forma 
ativa; as demais áreas e superfícies 
mandibulares também participam, 
forma passiva. 

 
III. O desenvolvimento posterior do arco ósseo 

mandibular ocupa, simultaneamente, a região na 
qual previamente estava o ramo.

 
Está(ão) CORRETA(S)

 
A) Apenas as assertivas 
B) Apenas as assertivas 
C) Apenas as assertivas 
D) Apenas as assertivas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 

10. Sobre o processo coronoide é 
 

A) Possui uma torção helicoidal tal que seu lado 
lingual, está voltado em três direções
simultaneamente: posterior, superior e medial.

 
B) Possui uma torção heli

lingual está voltado 
simultaneamente: anterior, superior e medial.

 
C) Possui uma torção helicoidal tal que seu lado 

lingual, está voltado 
simultaneamente: posterior, superior e lateral.

 
D) Possui uma torção helicoidal tal que seu lado 

lingual, está voltado 
simultaneamente: posterior, inferior e lateral.

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 

11. Analise as proposições abaixo
 

I. A cartilagem é um tecido não vascularizado 
especial e está envolvido no crescimento condilar 
porque ocorrem níveis variados de compressão 
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em um efeito de rotação na mandíbula. 

em efeito apenas sobre a maxila. 

ão tem efeito sobre o crescimento mandibular, 
apenas a fossa anterior. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

assertivas a seguir:  

Os principais vetores do crescimento mandibular 
posterior e superior. 

Participam do processo de remodelação: o 
processo alveolar e o côndilo, apenas de forma 
ativa; as demais áreas e superfícies 
mandibulares também participam, porém, de 

O desenvolvimento posterior do arco ósseo 
mandibular ocupa, simultaneamente, a região na 
qual previamente estava o ramo. 

CORRETA(S): 

Apenas as assertivas I, II e III. 
Apenas as assertivas I e II. 
Apenas as assertivas I e III. 
Apenas as assertivas II e III. 
Nenhuma das alternativas anteriores.  

Sobre o processo coronoide é CORRETO afirmar:  

ossui uma torção helicoidal tal que seu lado 
está voltado em três direções 

simultaneamente: posterior, superior e medial. 

ossui uma torção helicoidal tal que seu lado 
está voltado para três direções 

simultaneamente: anterior, superior e medial. 

ossui uma torção helicoidal tal que seu lado 
está voltado para três direções 

simultaneamente: posterior, superior e lateral. 

ossui uma torção helicoidal tal que seu lado 
está voltado para três direções 

simultaneamente: posterior, inferior e lateral. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

ções abaixo:  

A cartilagem é um tecido não vascularizado 
especial e está envolvido no crescimento condilar 
porque ocorrem níveis variados de compressão 
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em seu contato com o osso temporal, na base do 
crânio.  

 
II. A matriz da cartilagem é, acentuadamente, 

hidrofílica túrgida e não cede à pressão da 
superfície. 

 
III. O tipo de crescimento mandibular 

intramembranoso é fundamental porque o modo 
de osteogênese periosteal é adaptada a 
pressões e tem um alto limiar para forças 
compressivas. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) Todas as proposições. 
B) Apenas as proposições I e II. 
C) Apenas as proposições I e III. 
D) Apenas as proposições II e III estão corretas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
12. Avalie as assertivas abaixo:  

 
I. Direções de crescimento variáveis são 

produzidas pela proliferação dos pré
condroblastos em algumas partes, no centro do 
côndilo, com atraso de divisão celular em outras 
partes. 

 
II. Qualquer alteração no ângulo goníaco é 

produzida principalmente pelo remodelamento do 
corpo, não do ramo, e é determinada pela 
direção de remodelamento do corpo.

 
III. Se o crescimento do côndilo e do ramo para trás 

(ainda não para cima) sofreu redução ou cessou
totalmente, o remodelamento pode produzir 
alterações angulares do ramo, em relação ao 
corpo, por remodelamento direto. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Todas as assertivas. 
B) Apenas as assertivas I e II. 
C) Apenas as assertivas I e III. 
D) Apenas as assertivas II e III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
13. Assinale a alternativa CORRETA:  

 
A) O processo alveolar é o maior local de 

crescimento maxilar. 
 

B) A tuberosidade maxilar é muito importante para a 
ortodontia clínica, já que a movimentação mesial 
do primeiro molar superior é, frequentemente, 
parte do plano de tratamento. 
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em seu contato com o osso temporal, na base do 

A matriz da cartilagem é, acentuadamente, 
ofílica túrgida e não cede à pressão da 

O tipo de crescimento mandibular 
intramembranoso é fundamental porque o modo 
de osteogênese periosteal é adaptada a 
pressões e tem um alto limiar para forças 

II e III estão corretas. 
Nenhuma das alternativas anteriores. 

Direções de crescimento variáveis são 
proliferação dos pré-

condroblastos em algumas partes, no centro do 
côndilo, com atraso de divisão celular em outras 

Qualquer alteração no ângulo goníaco é 
produzida principalmente pelo remodelamento do 
corpo, não do ramo, e é determinada pela 

ção de remodelamento do corpo. 

Se o crescimento do côndilo e do ramo para trás 
cima) sofreu redução ou cessou 

totalmente, o remodelamento pode produzir 
alterações angulares do ramo, em relação ao 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

processo alveolar é o maior local de 

tuberosidade maxilar é muito importante para a 
ortodontia clínica, já que a movimentação mesial 
do primeiro molar superior é, frequentemente, 

C) O lado endosteal
tuberosidade (o seio maxilar) é de deposição.

 
D) O alongamento vertical do arco ósseo maxilar é 

produzido pela remodelação na tuberosidade 
maxilar. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 

14. Avalie as proposições que seguem
 

I. O crescimento sutural não “empurra” o complexo 
nasomaxilar para baixo e para longe do assoalho 
craniano. O deslocamento dos ossos é produzido 
pela expansão dos tecidos moles.

 
II. O complexo nasomaxilar deve sofrer, 

correspondentemente, uma rotação por 
remodelação compensatória para manter sua 
posição relativa correta em relação à linha de 
referência vertical e ao eixo orbital neutro.

 
III. Enquanto todo o complexo maxilar é deslocado 

para baixo e para frente, ou enquanto se 
remodela por deposição e reabsorção, sofr
deslizamento nas suturas funcionais, com os 
ossos lacrimal, zigomático, nasal e etmoidal.

 
Está(ão) CORRETA(S)

 
A) Todas as proposiçõe
B) Apenas as proposições 
C) Apenas as proposições 
D) Apenas as proposições 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 

15. Assinale a alternativa 
 

A) O complexo nasomaxilar no indivíduo de classe II 
é verticalmente longo com relação à dimensão 
vertical do ramo (ou o ramo é curto em relação à 
maxila). Essa face média longa provoca 
alinhamento rotacional para cima e para trás de 
toda a mandíbula.

 
B) No indivíduo de classe III a fossa média do crânio 

é alinhada para trás e para cima.
 

C) O complexo nasomaxilar é mais protrusivo no 
indivíduo de classe III e mais retrusivo no classe 
II.  

 
D) Nos indivíduos de classe II o tipo de cabeça, em 

geral, é braquicéfalo.
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
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lado endosteal da cortical no interior da 
tuberosidade (o seio maxilar) é de deposição. 

alongamento vertical do arco ósseo maxilar é 
produzido pela remodelação na tuberosidade 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

Avalie as proposições que seguem:  

O crescimento sutural não “empurra” o complexo 
nasomaxilar para baixo e para longe do assoalho 
craniano. O deslocamento dos ossos é produzido 
pela expansão dos tecidos moles. 

O complexo nasomaxilar deve sofrer, 
correspondentemente, uma rotação por 

ação compensatória para manter sua 
posição relativa correta em relação à linha de 
referência vertical e ao eixo orbital neutro. 

Enquanto todo o complexo maxilar é deslocado 
para baixo e para frente, ou enquanto se 
remodela por deposição e reabsorção, sofre um 
deslizamento nas suturas funcionais, com os 
ossos lacrimal, zigomático, nasal e etmoidal. 

CORRETA(S): 

proposições. 
Apenas as proposições I e II. 
Apenas as proposições I e III. 
Apenas as proposições II e III. 
Nenhuma das alternativas anteriores.  

Assinale a alternativa CORRETA:  

O complexo nasomaxilar no indivíduo de classe II 
é verticalmente longo com relação à dimensão 
vertical do ramo (ou o ramo é curto em relação à 
maxila). Essa face média longa provoca um 
alinhamento rotacional para cima e para trás de 
toda a mandíbula. 

No indivíduo de classe III a fossa média do crânio 
é alinhada para trás e para cima. 

O complexo nasomaxilar é mais protrusivo no 
indivíduo de classe III e mais retrusivo no classe 

Nos indivíduos de classe II o tipo de cabeça, em 
geral, é braquicéfalo. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16. Assinale a alterativa CORRETA:  
 

A) A porção pré-quiasmática do nervo óptico mede 
aproximadamente 15 mm; 
intracanalicular 10 mm; a porção intraorbitária se 
estende por 5 mm e a intra ocular 10 mm 
aproximadamente. 

 
B) A porção do anel de Zinn, formada pelo músculo 

oblíquo inferior, divide a fissura orbitária superior.
 

C) A periórbita é a membrana endosteal que reveste 
os ossos das paredes orbitárias. 

 
D) O anel de Zinn funde-se à dura do nervo óptico 

na altura do canal óptico. 
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
 
 
17. Assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) A irrigação da glândula lacrimal é ramo da 
carótida externa. 

 
B) A drenagem venosa da glândula l

cargo da veia oftálmica inferior. 
 

C) O reflexo lacrimal se inicia por meio da 
estimulação do VII par. 

 
D) A via parassimpática é a principal via envolvida 

na secreção lacrimal. 
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
 
 
18. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O nervo oculomotor contém fibras simpáticas que 
inervam os músculos ciliar e esfíncter da íris.

 
B) Nas lesões compressivas e traumáticas do nervo 

oculomotor é comum a presença da regeneração 
aberrante, justificando a presença sinal pseudo
von Graefe e pupila pseudo Argill Robertson.

 
C) É importante verificar se a pupila foi poupada ou 

não nas paralisias do III par; porque as fibras 
pupilomotoras do III par situam-se nas camadas 
mais internas do nervo, fornecendo um indicativo 
do grau do acometimento. 

 
D) O quadro clínico mais característico de paralisia 

do III par é ptose palpebral, associado à entropia, 
com grande limitação da abdução, do 
abaixamento e da elevação e anisocoria, 
determinado por midríase paralítica do lado 
afetado. 
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quiasmática do nervo óptico mede 
; a porção 

a porção intraorbitária se 
estende por 5 mm e a intra ocular 10 mm 

formada pelo músculo 
divide a fissura orbitária superior. 

A periórbita é a membrana endosteal que reveste 

se à dura do nervo óptico 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

A irrigação da glândula lacrimal é ramo da 

A drenagem venosa da glândula lacrimal está a 

O reflexo lacrimal se inicia por meio da 

A via parassimpática é a principal via envolvida 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

O nervo oculomotor contém fibras simpáticas que 
inervam os músculos ciliar e esfíncter da íris. 

Nas lesões compressivas e traumáticas do nervo 
oculomotor é comum a presença da regeneração 
aberrante, justificando a presença sinal pseudo-

e e pupila pseudo Argill Robertson. 

É importante verificar se a pupila foi poupada ou 
não nas paralisias do III par; porque as fibras 

se nas camadas 
mais internas do nervo, fornecendo um indicativo 

O quadro clínico mais característico de paralisia 
do III par é ptose palpebral, associado à entropia, 
com grande limitação da abdução, do 
abaixamento e da elevação e anisocoria, 
determinado por midríase paralítica do lado 

E) Nenhuma das alternativ
 
 
19. Analise as afirmativas abaixo
 

I. São causas de pseudo exoftalmia: varizes 
orbitárias e síndrome de Claude Bernard

 
II. São causas de enoftalmia: miopia, buftalmo, 

paralisia do III par, disostose craniofacial, 
assimetria facial. 

 
III. As lesões expansivas da órbita são em ordem 

decrescente de frequência: vasculares, 
endócrinas, inflamatórias e neoplasias e cistos.

 
Está(ão) CORRETA(S)

 
A) Todas as afirmativas
B) Apenas as afirmativas 
C) Apenas as afirmativas 
D) Apenas as afirmativas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 

20. Com relação aos achados radiológicos das lesões 
expansivas da órbita, correlacione as colunas e 
assinale a alternativa 

 
1. Muco/ piocele                                       
2. Tumores ósseos 
3. Retinoblastoma/ hemangioma cavernoso
4. Cistos 

 
A. Espessamento/ hiperostose
B. Lacunas/ destruição óssea
C. Cápsula com > densidade     
D. Calcificações 

 
A) 1 B ; 2 A; 3 D; 4 C
B) 1 C ; 2 D; 3 B; 4C
C) 1 C;  2 D: 3 A; 4 B
D) 1 A; 2 B; 3 C; 4 D
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
21. Avalie as afirmações que seguem
 

I. A encefalocele frontoetmoidal (basal) possui a 
falha óssea entre o frontal e o etm
do forame cecum, deslocando a crista gali para a 
borda posteroinferior da falha.

 
II. A encefalocele basal divide

nasoetmoidal e naso
 

III. Definem-se como encefalocele complexa as 
formas trasnesfenoidal e transetmoidal.
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Nenhuma das alternativas anteriores. 

Analise as afirmativas abaixo:  

São causas de pseudo exoftalmia: varizes 
índrome de Claude Bernard-Horner.   

São causas de enoftalmia: miopia, buftalmo, 
paralisia do III par, disostose craniofacial, 

 

lesões expansivas da órbita são em ordem 
decrescente de frequência: vasculares, 
endócrinas, inflamatórias e neoplasias e cistos. 

CORRETA(S): 

Todas as afirmativas. 
Apenas as afirmativas I e II. 
Apenas as afirmativas I e III. 
Apenas as afirmativas II e III. 
Nenhuma das alternativas anteriores. 

Com relação aos achados radiológicos das lesões 
expansivas da órbita, correlacione as colunas e 
assinale a alternativa CORRETA:  

/ piocele                                                   

etinoblastoma/ hemangioma cavernoso 

spessamento/ hiperostose 
acunas/ destruição óssea 
ápsula com > densidade      

1 B ; 2 A; 3 D; 4 C 
1 C ; 2 D; 3 B; 4C 
1 C;  2 D: 3 A; 4 B 

A; 2 B; 3 C; 4 D 
Nenhuma das alternativas anteriores.  

Avalie as afirmações que seguem:  

A encefalocele frontoetmoidal (basal) possui a 
falha óssea entre o frontal e o etmoide, na região 
do forame cecum, deslocando a crista gali para a 

steroinferior da falha. 

A encefalocele basal divide-se em: nasofrontal, 
nasoetmoidal e naso-orbital. 

se como encefalocele complexa as 
formas trasnesfenoidal e transetmoidal. 
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Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Todas as afirmações. 
B) Apenas as afirmações I e II. 
C) Apenas as afirmações I e III. 
D) Apenas as afirmações II e III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 
22. Avalie as afirmações abaixo:  
 

I. A displasia frontonasal caracteriza
associação de displasias com dismorfias 
frontonasais ou frontonasoetmoidais
sinostose bicoronária, com braquicefalia que se 
apresentam com hipertelorismo e nariz alargado 
ou bífido, sendo raro haver turricefalia com ou 
sem a braquicefalia. 

 
II. A displasia frontonasal pode apresentar 

associação frequente com fissura labial e 
palatina, palato ogival, estrabismo divergente, 
sindactilias e alterações articulares dos ombros e 
cotovelos. 

 
III. Nos casos de plagicefalia, é comum que a 

dismorfologia esteja lateralizada causando 
assimetria e escoliose facial. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Todas as afirmações. 
B) Apenas as afirmações I e II. 
C) Apenas as afirmações I e III. 
D) Apenas as afirmações II e III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.     

 
 
23. Avalie as assertivas a seguir:  
 

I. A trigonocefalia pode ser uma malformação 
isolada, forma autossômica dominante ou ser 
uma malformação entre outras, dentro de uma 
síndrome em sua forma autossômica recessiva.

 
II. A craniossinostose precoce da sutura metópica

confere ao crânio a forma de um triângulo com a 
projeção da sutura semelhante a uma quilha de 
barco, fechamento do ângulo bitemporal e 
aparente aumento do diâmetro parietal.

 
III. Na forma em quilha da região frontal

se apresentam como que pinçadas
ponto médio frontal, enquanto que as distâncias 
dos seus bordos laterais para os tragus estão 
aumentados, em retroposição. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Todas as assertivas. 
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Nenhuma das alternativas anteriores. 

A displasia frontonasal caracteriza-se pela 
associação de displasias com dismorfias 
frontonasais ou frontonasoetmoidais com 
sinostose bicoronária, com braquicefalia que se 
apresentam com hipertelorismo e nariz alargado 
ou bífido, sendo raro haver turricefalia com ou 

pode apresentar 
associação frequente com fissura labial e 
palatina, palato ogival, estrabismo divergente, 
sindactilias e alterações articulares dos ombros e 

Nos casos de plagicefalia, é comum que a 
dismorfologia esteja lateralizada causando 

Nenhuma das alternativas anteriores.      

pode ser uma malformação 
isolada, forma autossômica dominante ou ser 
uma malformação entre outras, dentro de uma 
síndrome em sua forma autossômica recessiva. 

A craniossinostose precoce da sutura metópica 
confere ao crânio a forma de um triângulo com a 
projeção da sutura semelhante a uma quilha de 
barco, fechamento do ângulo bitemporal e 
aparente aumento do diâmetro parietal. 

Na forma em quilha da região frontal, as órbitas 
se apresentam como que pinçadas para um 
ponto médio frontal, enquanto que as distâncias 
dos seus bordos laterais para os tragus estão 

B) Apenas as assertivas 
C) Apenas as assertivas 
D) Apenas as assertivas
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

 
 

24. Assinale a alternativa 
 

I. O crânio no Apert apresenta
comprimento, alargamento na linha média, com 
abaulamento e descenso e anteriorização da 
fossa média. 

 
II. A síndrome de Pfeiffer, em seus aspectos 

craniofaciais, se aproxima do Apert, porém com 
sindactilias ausentes ou moderadas.

 
III. No Crouzon, o encéfalo é normal e o crânio pode 

estar ligeiramente aumentado, não havendo 
sindactilias. 

 
A) Todas as assertivas 
B) Apenas as assertivas 
C) Apenas as assertivas 
D) Apenas as assertivas 
E) Nenhuma das assertivas.

 
 
25. Com relação à síndrome de Treacher Collins

assinale a alternativa 
 

A) É uma desordem craniofacial autossômica 
dominante. 

 
B) Com relação à orelha apresenta malformações 

com atresia do canal auditivo; malformações dos 
ossículos da orelha média; perda condutiva da 
audição. 

 
C) Com relação à área palpebral apresenta 

pálpebras caídas 
pálpebras superiores, mais frequentemente.

 
D) Pode apresentar hipoplasia de mandíbula e dos 

complexos zigomáticos.
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.
 
 
26. Craniossinostoses são alterações do crânio e da face 

decorrentes da fusão prematura das suturas ósseas 
do crânio. Assinale o tipo onde a sutura envolvida é a 
Sagital: 

 
A) Plagiocefalia. 
B) Escafocefalia. 
C) Trigonocefalia.  
D) Braquicefalia. 
E) Quadricefalia. 
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Apenas as assertivas I e II. 
Apenas as assertivas I e III. 
Apenas as assertivas II e III. 
Nenhuma das alternativas anteriores. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

O crânio no Apert apresenta diminuição do 
comprimento, alargamento na linha média, com 
abaulamento e descenso e anteriorização da 

A síndrome de Pfeiffer, em seus aspectos 
craniofaciais, se aproxima do Apert, porém com 
sindactilias ausentes ou moderadas. 

No Crouzon, o encéfalo é normal e o crânio pode 
estar ligeiramente aumentado, não havendo 

Todas as assertivas são verdadeiras. 
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 

das assertivas. 

Com relação à síndrome de Treacher Collins, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

uma desordem craniofacial autossômica 

Com relação à orelha apresenta malformações 
com atresia do canal auditivo; malformações dos 
ossículos da orelha média; perda condutiva da 

Com relação à área palpebral apresenta 
pálpebras caídas lateralmene, com coloboma em 
pálpebras superiores, mais frequentemente. 

Pode apresentar hipoplasia de mandíbula e dos 
complexos zigomáticos. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

são alterações do crânio e da face 
decorrentes da fusão prematura das suturas ósseas 
do crânio. Assinale o tipo onde a sutura envolvida é a 
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27. A disostose craniofacial é a: 
 

A) Síndrome de Berry. 
B) Síndrome de Klein.  
C) Síndrome de Treacher-Collins. 
D) Síndrome Pranceschetti. 
E) Doença de Crouzon. 

 
 
28. Através do forame infraorbital, emerge para a face o 

nervo infraorbital, que se distribui pela pele da 
pálpebra inferior, da asa do nariz e do lábio superior. 
De que nervo provém o nervo infraorbital?

 
A) Nervo maxilar. 
B) Nervo facial. 
C) Nervo oftálmico.  
D) Nervo mandibular.  
E) Nervo óptico. 

 
 
29. A correção do lábio leporino completo, utilizando

técnica de Millard, apresenta como vantagem em 
relação a outras técnicas: 

 
A) A rotação do retalho infranarinário, simulando a 

base do nariz e a crista filtral do lado afetado.
 
B) A rotação da cartilagem alar e liberação do septo 

nasal, corrigindo o defeito narinário no mesmo 
tempo cirúrgico. 

 
C) A correção simultânea da fissura palatina pelo 

prolongamento das incisões na arcada maxi
até o palato duro. 

 
D) Correção de lábio leporino bilateral.
 
E) Correção do excesso do vermelhão após a 

rotação e o avanço dos retalhos. 
 
 
30. As fissuras do lábio e do palato têm 

embriologicamente origem diferente. Assinale a 
alternativa correta em relação a essa má

 
A) As fissuras palatais originam-se da fusão medial 

do palato primário, chamado pré-maxila.
 
B) As fissuras palatais ocorrem

desenvolvimento insuficiente ou assíncrono de 
um ou mais processos maxilares. 

 
C) As fissuras labiais ocorrem em conseq

desintegração da superfície epitelial em crianças 
com fissura palatina por falta de su
desenvolvimento. 

 
D) As fissuras labiais ocorrem após a fusão dos 

processos maxilares nas regiões de contato entre 
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Através do forame infraorbital, emerge para a face o 
nervo infraorbital, que se distribui pela pele da 

e do lábio superior. 
orbital? 

eporino completo, utilizando-se a 
técnica de Millard, apresenta como vantagem em 

A rotação do retalho infranarinário, simulando a 
base do nariz e a crista filtral do lado afetado. 

A rotação da cartilagem alar e liberação do septo 
nasal, corrigindo o defeito narinário no mesmo 

da fissura palatina pelo 
to das incisões na arcada maxilar 

Correção de lábio leporino bilateral. 

Correção do excesso do vermelhão após a 

As fissuras do lábio e do palato têm 
embriologicamente origem diferente. Assinale a 

má formação: 

se da fusão medial 
maxila. 

ocorrem devido a 
desenvolvimento insuficiente ou assíncrono de 

As fissuras labiais ocorrem em consequência da 
desintegração da superfície epitelial em crianças 

ssura palatina por falta de suporte para seu 

As fissuras labiais ocorrem após a fusão dos 
processos maxilares nas regiões de contato entre 

eles. 
 
E) A não coalescência dos processos nasais 

mediais com os processos maxilares resulta na 
interrupção do crescimento do lábio superior e 
provoca as fissuras la

 
 
31. A classificação de Spina de

labiopalatinas é a mais utilizada em nosso meio. Os 
subgrupos abaixo pertencem a essa classificação, 
EXCETO: 

 
A) Fissuras pré-forame incisivo são aquelas que 

comprometem o lábio. Nas formas mais com
plexas, a fenda pode atingir o assoalho nari
nário e a arcada alveolar, mas não ultrapassa o 
forame incisivo anterior.

 
B) Fissuras pré-forame incisivo dividem

unilaterais ou bilaterais, completas ou incom
pletas. 

 
C) Fissuras pós-forame incisivo são exclusiva

mente palatinas. A fenda estende
forame incisivo anterior até a úvula. Podem ser 
unilaterais ou bilaterais.

 
D) Fissuras complexas de face envolvendo lábio, 

assoalho narinário, arcada alveolar, palato até
assoalho da órbita.

 
E) Fissuras transforame incisivo são as formas mais 

graves, pois a fenda compromete o lábio, 
assoalho narinário, arcada alveolar, ultrapassa o 
forame incisivo anterior e estende

 
 
32. Correlacione a primeira coluna com a segunda: 
 

I. Displasia 
II. Disostose 
III. Craniossinostose
IV. Craniofaciestenoses

 
A. Microssomia hemifacial
B. Crouzon, Apert 
C. Escafocefalia 
D. Hipertelorismo 

 
A) I-B, II-D, III-A, IV-C
B) I-D, II-A, III-C, IV-
C) I-D, II-B, III-C, IV-
D) I-A, II-B, III-C, IV-
E) I-B, II-A, III-D, IV-C

 
 
33. Em relação à classificação de Tessier 

fissuras craniofaciais raras da face, correlacione a 
primeira coluna com a segunda:
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A não coalescência dos processos nasais 
mediais com os processos maxilares resulta na 
interrupção do crescimento do lábio superior e 
provoca as fissuras labiais. 

Spina de 1962 para as fissuras 
labiopalatinas é a mais utilizada em nosso meio. Os 
subgrupos abaixo pertencem a essa classificação, 

forame incisivo são aquelas que 
comprometem o lábio. Nas formas mais com- 
plexas, a fenda pode atingir o assoalho nari- 
nário e a arcada alveolar, mas não ultrapassa o 
forame incisivo anterior. 

forame incisivo dividem-se em 
unilaterais ou bilaterais, completas ou incom- 

forame incisivo são exclusiva- 
mente palatinas. A fenda estende-se desde o 
forame incisivo anterior até a úvula. Podem ser 
unilaterais ou bilaterais. 

Fissuras complexas de face envolvendo lábio, 
assoalho narinário, arcada alveolar, palato até o 
assoalho da órbita. 

Fissuras transforame incisivo são as formas mais 
graves, pois a fenda compromete o lábio, 
assoalho narinário, arcada alveolar, ultrapassa o 
forame incisivo anterior e estende-se até a úvula. 

Correlacione a primeira coluna com a segunda:  

Craniossinostose 
Craniofaciestenoses      

A. Microssomia hemifacial 

C 
-B 
-A 
-D 
C 

lassificação de Tessier sobre as 
niofaciais raras da face, correlacione a 

primeira coluna com a segunda: 
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I. Fissura de número 1 
II. Fissura de Número 9 

III. Fissura de Número 3 
IV. Fissura de Número 4 
V. Fissura de Número 7 

 
A. Envolve o aparelho lacrimal 
B. Macrostomia 
C. Melosquisis 
D. Ângulo superolateral da órbita 
E. Atravessa a abertura piriforme 

 
A) I-E; II-A; III-C; IV-D; V-B 
B) I-C; II-B; III-E; IV-A; V-D 
C) I-B; II-E; III-A; IV-D; V-C 
D) I-E; II-D; III-A; IV-C; V-B 
E) I-B; II-D; III-C; IV-E; V-A 

 
 
34. A combinação das fissuras 6, 7 e 8 de Tessier 

corresponde à forma complete da: 
 

A) Disostose craniofacial. 
B) Displasia maxilonasal. 
C) Síndrome de Treacher Collins. 
D) Displasia óculo-aurículo-vertebral. 
E) Disostose mandíbulofacial. 

 
 
35. Acrocefalia, sindactilia, polidactilia, cardiopatia 

ehipogenitalismo, são características de qual 
síndrome abaixo: 

 
A) Síndrome de Saethre-Chotzen. 
B) Síndrome de Carpenter. 
C) Síndrome de Apert. 
D) Síndrome de Crouzon. 
E) Sequência de Pirre-Robin. 
 
 

36. Sobre a classificação de Pruzanski Kaban da 
microssomia craniofacial, assinale a opção correta:

 
A) No tipo I a mandíbula se apresenta hipoplásica e 

com malformação do côndilo, porém a relação 
com a glenoide está mantida. 
 

B) No tipo II A a mandíbula é hipoplásica e há 
dismorfismo do côndilo, com alteração na relação 
glenoide/côndilo produzindo uma abertura restrita 
da boca. 
 

C) No tipo II B o côndilo é severamente hipoplásico 
e malformado e a relação glenoide /côndilo está 
mantida.  
 

D) No tipo III a mandíbula é severamente 
hipoplásica, podendo haver agenesia do ramo e 
côndilo. 
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A combinação das fissuras 6, 7 e 8 de Tessier 

 

Acrocefalia, sindactilia, polidactilia, cardiopatia 
ehipogenitalismo, são características de qual 

Sobre a classificação de Pruzanski Kaban da 
microssomia craniofacial, assinale a opção correta: 

No tipo I a mandíbula se apresenta hipoplásica e 
com malformação do côndilo, porém a relação 

II A a mandíbula é hipoplásica e há 
dismorfismo do côndilo, com alteração na relação 

ide/côndilo produzindo uma abertura restrita 

No tipo II B o côndilo é severamente hipoplásico 
ide /côndilo está 

tipo III a mandíbula é severamente 
hipoplásica, podendo haver agenesia do ramo e 

E) No tipo III B a agenesia de mandíbula é 
freqüente. 

 
 
37. Sobre a microssomia craniofacial é 

afirmar: 
 

A) É resultante de malformação do 2
branquiais. 
 

B) Deformidades da orelha são raras
 

C) O nervo craniano mais acometido é o trigêmeo
 

D) Na síndrome de Goldenhar, pode haver a 
presença de derm
 

E) Nos portadores dessa alteração
quando ocorre, é do tipo sens

 
 
38. A imagem radiológica descrita como “olhos de 

alerquim” sugere cranioestenose tipo:
 

A) Escafocefalia. 
B) Braquicefalia. 
C) Plagiocefalia. 
D) Trigonocefalia. 
E) Escafocefalia. 
 
 

39. Em relação à fisiopatologia da síndrome da apn
obstrutiva do sono (SAOS), são fatores que 
contribuem para o desenvolvimento da doença, 
EXCETO: 

 
A) Tônus muscular inadequado da via aérea 

superior. 
B) Colapso do tecido mole sobre as vias aéreas.
C) Comprimento excessivo do palato mole/úvula.
D) Via nasal obstruíd
E) Idade do paciente.

 
 
40. São causas de tônus muscular inadequado da via 

aérea superior, EXCETO:
 

A) Hipotireoidismo. 
B) Paralisia cerebral.
C) Hipotonia induzida por drogas (sedativos, 

hipnóticos, tranqüilizantes, anti
antieméticos). 

D) Relaxamento pós
E) Sedentarismo. 

 
 
41. São registrados durante a polissonografia:
 

A) Eletrocardiograma.
B) Esforço respiratório.
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No tipo III B a agenesia de mandíbula é 

Sobre a microssomia craniofacial é CORRETO 

É resultante de malformação do 2° e 3° arcos 

Deformidades da orelha são raras. 

O nervo craniano mais acometido é o trigêmeo. 

índrome de Goldenhar, pode haver a 
presença de dermoide epibulbar. 

Nos portadores dessa alteração, a perda auditiva, 
é do tipo sensorioneural. 

A imagem radiológica descrita como “olhos de 
alerquim” sugere cranioestenose tipo: 

Em relação à fisiopatologia da síndrome da apneia 
obstrutiva do sono (SAOS), são fatores que 
contribuem para o desenvolvimento da doença, 

Tônus muscular inadequado da via aérea 

Colapso do tecido mole sobre as vias aéreas. 
Comprimento excessivo do palato mole/úvula. 
Via nasal obstruída. 
Idade do paciente. 

São causas de tônus muscular inadequado da via 
aérea superior, EXCETO: 

 
Paralisia cerebral. 
Hipotonia induzida por drogas (sedativos, 
hipnóticos, tranqüilizantes, anti-histamínicos, 

Relaxamento pós-prandial. 

São registrados durante a polissonografia: 

Eletrocardiograma. 
Esforço respiratório. 
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C) Saturação de oxigênio. 
D) Estágio e continuidade do sono. 
E) Intensidade sonora do ronco. 

 
42. A medida do diâmetro cervical deve ser realizada 

como parte do exame físico de pacientes com 
síndrome da apneia obstrutiva do sono. 
deve ser realizada ao nível do(a): 

 
A) Membrana cricotireoidea. 
B) Protuberância da cartilagem tireoidea.
C) Osso hioide. 
D) Bordo superior da cartilagem tireoidea. 
E) Primeiro anel traqueal. 

 
 
43. São fatores predisponentes da síndrome da apn

obstrutiva do sono, EXCETO: 
 

A) Sexo masculino. 
B) Anormalidades craniofaciais, incluindo hipoplasia 

maxilar/mandibular. 
C) Anormalidades endocrinológicas como 

hipotireoidismo e diabetes. 
D) História familiar. 
E) Obesidade. 

 
 
44. Qual é a fratura mais comum da maxila
 

A) Fratura do processo alveolar. 
B) Fratura dentoalveolar. 
C) Le Fort I. 
D) Le Fort II. 
E) Le Fort III. 

 
 
45. São também denominadas fraturas de Guérin ou 

Duchange: 
 

A) Le Fort I. 
B) Le Fort II. 
C) Le Fort III. 
D) Fratura cominutiva de côndilo. 
E) Fratura do processo alveolar. 

 
 
46. Deformidades do crânio, nariz em “bico de papagaio”, 

exoftalmia e hipertelorismo são alterações 
características da seguinte patologia: 

 
A) Sd. de Usher. 
B) Sd. de Pierre Robin. 
C) Sd. de Heerfordt. 
D) Sd. de Crouzon. 
E) Sd. de Young. 

 
47. Hipoplasia de arco zigomático e mandibular, 

malformação dos pavilhões auriculares, coloboma 
palpebral inferior bilateral e obliq
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exame físico de pacientes com 
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idea.  

São fatores predisponentes da síndrome da apneia 

Anormalidades craniofaciais, incluindo hipoplasia 

Anormalidades endocrinológicas como 

Qual é a fratura mais comum da maxila? 

São também denominadas fraturas de Guérin ou 

“bico de papagaio”, 
e hipertelorismo são alterações 

Hipoplasia de arco zigomático e mandibular, 
malformação dos pavilhões auriculares, coloboma 
palpebral inferior bilateral e obliquidade 

antimongoloide das fendas palpebrais são 
características de que

 
A) Sd. de Apert. 
B) Sd. de Klippel-feil
C) Sd. de Binder. 
D) Sd. de Treacher-Collins
E) Sd. de Pfeiffer. 

 
 
48. Em relação às cranioestenoses, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) A cranioestenose mais comum é a sagital
 

B) Cranioestenose primária é decorrente de uma 
falha no crescimento cerebral
 

C) Segundo a Lei de Virchow, o fechamento 
prematuro de uma sutura craniana promove o 
crescimento ósseo paralelo à sutura fechada e 
inibe o crescimento perpendicular à sutura
 

D) Oxicefalia é decorrente do fechamento prematuro 
de múltiplas suturas cranianas
 

E) Nos últimos anos, os pediatras têm visto um 
aumento no número de crianças com assimetria 
cranial, particularmente o achatamento unilateral 
do occipício. Es
atribuível à adoção do posicionamento do 
decúbito dorsal para dormir pela Ac
Americana de Pediatras 
risco da morte súbita do infante.

 
 

49. Assinale a relação INCORRETA
 

A) Dolicocefalia – sutura sagital
B) Braquicefalia – sutura coronal bilateral.
C) Plagiocefalia posterior 

unilateral. 
D) Escafocefalia – sutura sagital
E) Trigonocefalia – sutura coronal unilateral

 
 
50. Segundo a classificação das fissuras raras da face de 

Tessier, assinale a INCORRETA
 
A) A fenda 14 cursa com holoprosencefalia
B) A fenda 7 cursa com macrostomia
C) A fenda 5 cursa com alteração do ducto 

lacrimonasal. 
D) Atrofia heminasal é frequentemente encontrada 

nas fendas 1 e 2.
E) Fissura labial está presente nas fendas 1, 2 e 3
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feil. 

Collins. 

Em relação às cranioestenoses, assinale a alternativa 

A cranioestenose mais comum é a sagital. 

Cranioestenose primária é decorrente de uma 
falha no crescimento cerebral. 

Segundo a Lei de Virchow, o fechamento 
prematuro de uma sutura craniana promove o 
crescimento ósseo paralelo à sutura fechada e 
inibe o crescimento perpendicular à sutura. 

Oxicefalia é decorrente do fechamento prematuro 
de múltiplas suturas cranianas. 

s últimos anos, os pediatras têm visto um 
aumento no número de crianças com assimetria 
cranial, particularmente o achatamento unilateral 
do occipício. Esse aumento provavelmente é 
atribuível à adoção do posicionamento do 
decúbito dorsal para dormir pela Academia 
Americana de Pediatras com vistas a reduzir o 
risco da morte súbita do infante. 

INCORRETA: 

sutura sagital. 
sutura coronal bilateral. 

Plagiocefalia posterior – sutura lambdóide 

sutura sagital. 
sutura coronal unilateral. 

Segundo a classificação das fissuras raras da face de 
INCORRETA: 

A fenda 14 cursa com holoprosencefalia. 
A fenda 7 cursa com macrostomia. 

cursa com alteração do ducto 

Atrofia heminasal é frequentemente encontrada 
. 

Fissura labial está presente nas fendas 1, 2 e 3. 
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