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21. O uso de máscaras é considerado barreira para proteção das vias áreas superiores, evitando o contato 
com pequenas  partículas  no  ar  e  aerossóis.  Segundo Micik  e  cols,  qual  o  percentual  de  filtração  das 
máscaras de papel:

          a) 99%.
          b) 32%.
          c) 14%.
          d) 18%.

22. Dos métodos de esterilização abaixo, qual tem sua ação decorrente da coagulação das proteínas dos   microorganismos 
presentes na superfície contaminada:

a) Calor úmido. 
b) Esterilização a gás.
c) Esterilização pela radiação ionizante.
d) Calor seco.

23. A monitorização biológica é a única que efetivamente comprova a esterilização. Os indicadores podem 
ser encontrados sob a forma de tiras impregnadas com esporos ou em ampolas. Para validação do processo 
em estufa, usa-se qual microorganismo:

a) Bacillus stearothermophilus.
b) Veillonella sp.
c) Eikenella corrodens.
d) Bacillus subtillis.

24. Na classificação para resíduos biológicos, químicos, radioativos e comuns, os objetos perfuro-cortantes 
contaminados com quimioterápicos pertencem a qual grupo:

a) B.
b) A.
c) C.
d) D.



25. A frequência respiratória é facilmente determinada, fazendo-se a contagem da elevação e descida do 
tórax do paciente durante 60 segundos. Um padrão de 25-35 resp/min é considerado normal para qual faixa 
etária:

a) Recém-nascidos.
b) Lactantes.
c) Adolescentes.
d) Adultos.

26. Na análise química do exame de urina, encontramos glicose em qual das patologia citadas abaixo : 

a) Hipofosfatasia.
b) Doença de Hodgkin.
c) Doença de Paget.
d) Doença de Cushing.

27. Pacientes que fazem uso de terapêutica anticoagulante com derivados cumarínicos (warfarin) deverão 
suspender sua administração com quantos dias de antecedência, em caso de intervenção cirúrgica buco-
maxilo-facial:  

a) 7.
b) 1.
c) 2.
d) 10.

28. Na classificação dos anestésicos locais, qual pertence ao grupo da quinolina : 

a) Piperocaína
b) Butacaína
c) Articaína
d) Centbucridina

29. Considerando-se que o bloqueio do Nervo alveolar superior médio tem uma utilidade clínica reduzida, 
isto se deve pelo fato de estar presente em qual percentual da população: 

a) 28 %.
b) 10 %.
c) 15%.
d) 20%.

30.  Das substâncias hemostáticas mais freqüentemente utilizadas em Odontologia, qual está indicada em 
um procedimento cirúrgico com hemorragia venosa e exsudação: 

a) Espoja de fibrina.
b) Esponja de gelatina absorvível.
c) Celulose oxidada regenerada.
d) Cera para osso.



31. Dos tumores odontogênicos abaixo, qual na maioria das vezes relaciona-se a um canino incluso:
   

a) Tumor odontogênico adenomatóide.
b) Fibroma ameloblástico. 
c) Tumor odontogênico epitelial calcificante.
d) Fibro-odontoma ameloblástico.

32. Em Cirurgia Pré-protética avalia-se a relação maxilomandibular, e em alguns casos, para melhorar esta 
relação, utiliza-se alveoloplastia intra-septal, com remoção dos septos e fratura da tábua óssea vestibular, 
aproximando-a da tábua óssea palatina. Esta técnica é conhecida como: 

a) Carrea.
b) Dean. 
c) Wasmund.
d) Trauner.

33.  A remoção do freio labial  pode ser  indicada para corrigir  diastemas e  para  melhorar  adaptação  e 
retenção de prótese. A técnica melhor indicada para freio com base estreita é a: 

a) Excisão simples.
b) Zetaplastia.
c) Epitelização secundária.
d) Técnica da dupla pinçagem. 

34. No uso de antibióticos  em infecções odontogênicas  existem indicações formais  para realização da 
cultura e teste de sensibilidade aos antibióticos.  Dentre elas, podemos citar: 

a) Doenças sistêmicas.
b) Pericoronarite.
c) Abscessos Crônicos.
d) Suspeita de Actinomicose.

35. Quando o espaço faríngeo lateral é envolvido, existe uma infecção grave, de progressão rápida e que 
pode acarretar  diversas complicações  associadas  a  um par craniano.  Estamos nos  referindo a  qual  par 
craniano:  

a) 1.
b) 5.
c) 10.
d) 7.



36. A classificação das fraturas do complexo zigomático foi descrita por Knight e North em 1961 e é 
dividida em grupos.  A fratura que acomete o corpo do zigoma, na qual encontra-se deslocado para trás, 
para dentro e para baixo, e numa visão frontal apresenta rotação medial, está relacionada a qual grupo:  

a) 4.
b) 5.
c) 3.
d) 6.

37. A osteotomia da parede lateral da maxila é realizada com serra recíproca ou instrumento rotatório. A 
linha  da  osteotomia  deve  se  estender  da  abertura  piriforme  até  o  pilar  zigomático  e  deve  distar, 
aproximadamente, quantos milímetros da cúspide do canino:  

a) 37.
b) 34.
c) 28.
d) 25.

38. De acordo com Cláudio Valente, a odontossíntese de Cross Wise é classificada como:

a) Horizontal.
b) Vertical.
c) Mista.
d) Contínua.

39. Nas Técnicas Cirúrgicas para glossectomias, indica-se o acesso supra-hioideo (Técnica de Kocher )
para qual situação:

a) Glossectomia parcial.
b) Glossectomia total.
c) Glossectomia total com metástase linfática cervical.
d) Glossectomia total em lesões malignas sem metástases regionais e linfáticas cervicais.

40. De acordo com Guedel,  em 1951 foram estabelecidos quatro estágios para a anestesia com o éter, 
contudo, até  hoje ainda a usamos,  respeitadas as adaptações.  Qual o estágio que é  subdividido em 04 
(quatro) planos: 

          a) 1.
          b) 2.
          c) 3.
          d) 4.



41. Qual a indicação do curativo de Thompson: 

a) Feridas profundas.
b) Feridas superficiais não lineares.
c) Feridas superficiais, lineares e incisas.
d) Feridas estreladas e com perda de substância.

42. Nas cirurgias para ATM, em que consiste a técnica de Kruger: 

a) Meniscetomia.
b) Condilectomia.
c) Artroscopia.
d) Alisamento e eliminação da eminência articular do Temporal.

      
43. Dos   pontos   craniométricos    citados abaixo, qual é o    ponto da linha mediana mais posterior do  
Occiptal:

a) Zígio.
b) Básio.
c) Opistocrânio.
d)  Bregma.

44. Usando-se o calor úmido e conjugando-se 132 graus celsius com 2 atm de pressão, qual o tempo 
necessário, em minutos, para que haja esterilização:

a) 30.
b) 20.
c) 15.
d)   4.

45.  Das  técnicas  anestésicas  locais  abaixo,  qual  apresenta  incidência  de  aspiração  positiva  de 
aproximadamente 2%:

a) Técnica de Gow - Gates.
b) Técnica de Akinosi.
c) Técnica de Carrea.
d) Bloqueio clássico do nervo alveolar inferior.



46. As incidências radiográficas indicadas para elemento dentário no interior do seio maxilar são: 
   

       a) Panorâmica dos maxilares e frontonaso. 
       b) Periapical e perfil de face.
       c) Cefalométrica em perfil e panorâmica dos maxilares.
       d) Waters e panorâmica dos maxilares. 

47. Nas mordeduras de face por gato, qual o microorganismo mais frequentemente encontrado:
 

a) Staphylococcus aureus.
b) Streptococcus spp.
c) Pasteurella multocida.
d) Bacteróides fragilis

48. Qual a principal desvantagem da osteotomia vertical do ramo mandibular: 

a) Necessidade de bloqueio maxilo-mandibular.
b) Incisão extra-oral.
c) Alta incidência de alterações neurosensoriais.
d) Aumento do tempo cirúrgico. 

49. A retração do globo ocular na fratura do complexo zigomático com comprometimento do soalho de 
órbita é conhecida por enoftalmo, e tem como causas:

a) Aprisionamento da musculatura do globo ocular, edema e extravasamento hemorrágico.
b) Lipólise ou deslocamento da gordura orbitária e aumento da cavidade orbitária.
c) Rotura da periórbita e deslocamento do globo ocular.
d) Edema e encarceramento dos músculos reto inferior e oblíquo inferior.

50.  Das neoplasias  benignas de glândulas salivares abaixo,  qual  acomete  com mais  freqüência o lábio 
superior, com aspecto de um nódulo de superficie lisa:

a) Oncocitoma.
b) Cistoadenoma.
c) Tumor de wathin.
d) Adenoma canalicular
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