
1ª. PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS

DENTISTA

01. O tempo de desaparecimento dos açúcares pode ser prolongado por diversos fatores, 
dentre eles: o fluxo salivar reduzido, as restaurações defeituosas, as cavidades de cárie, 
etc.  Entretanto,  algumas  guloseimas  como  chocolate,  bombons  e  gomas  de  mascar, 
fornecem alta concentração de sacarose e o seu desaparecimento da cavidade bucal pode 
ser prolongado por aproximadamente:

a) 120 min.
b) 60 min.
c) 40 min.
d) 30 min.

02. De acordo com Moacyr da Silva, podemos afirmar que são manifestações bucais de 
doenças profissionais provocadas pelo agente monóxido de carbono:
 

a) cárie e periodontite.
b) coloração azul dos lábios e da gengiva.
c) cárie, inflamação gengival, queda precoce dos dentes e debilidade da musculatura 

da língua e do rosto.
d) necrose óssea, ulceração dos tecidos bucais e manchas amarelas nos dentes.

03. Também de acordo com Moacyr da Silva, para o estudo dos arcos dentários, podemos 
lançar mão de índices extrínsecos e intrínsecos. Quais medidas referem-se aos índices 
intrínsecos:

a) índice largura-comprimento do arco e índice de Flower.
b) índice de Kneese e índice de Flower.
c) índice palatino e índice Kneese.
d) índice largura do arco-largura da face e índice comprimento do arco-

comprimento da face.

04. Quando falamos que a radiografia é de escala curta, estamos dizendo que ela tem:

a) baixo contraste e alta kVp.
b) baixa kVp e alto contraste.        
c) baixo contraste e baixa kVp.
d) alto contraste e alta kVp. 



05. O fator da coagulação do sangue ativado na presença do cálcio combina-se com o 
fator tecidual, formando o ativador da protrombina, que é o:

a) fator IX.
b) fator X.
c) fator XI.
d) fator XII.

06.  A fase  regenerativa  de cicatrização das  feridas  visa  à  reconstituição anatômica  e 
funcional  do  tecido  injuriado  de  tal  maneira  que  o  tecido  substituído  seja  igual  ao 
original. Essa fase pode durar de:

a) 1 a 7 dias. 
b) 1 a 14 dias.
c) 1 a 5 dias. 
d) 1 a 20 dias.

07. A sensibilidade gustativa do 1/3 posterior da língua é dada pelo nervo:

a) corda do tímpano.
b) hipoglosso.
c) lingual.
d) glossofaríngeo.

08.  Caracteriza-se como dor dental que ocorre mediante exposição a um gradiente de 
pressão, ao qual estão submetidos mergulhadores e tripulação de aeronaves:

a) aerodontalgia.
b) barodontalgia.
c) odontalgia hiperbárica.
d) odontalgia hipobárica.

09.  Há  um consenso  de  que  dentistas  precisam ter  medicamentos  de  emergência  no 
consultório dentário. Segundo Wannmacher, o medicamento utilizado no atendimento de 
emergência em consultório dentário indicado nos casos de agitação psicomotora é: 

a) clorpromazina.
b) flumazenil.
c) naloxona.
d) midazolam.



10. O Primer é um agente de união utilizado em restaurações adesivas. Assinale, dentre 
os itens listados abaixo, aquele que melhor define este produto:

a) resina hidrófoba de baixa viscosidade que promove união a  um substrato,  tal 
como o esmalte.

b) resina hidrofílica de baixa viscosidade que promove união a um substrato,  tal 
como a dentina.

c) resina hidrófoba de alta viscosidade que promove união a um substrato, tal como 
o esmalte.

d) resina hidrofílica de alta viscosidade que promove união a um substrato, tal como 
a dentina.

         
11. As resinas fotoativadas utilizam uma fonte de luz para polimerizarem. Para tanto, 
objetivando  iniciar  a  reação  de  polimerização,  foi  adicionado  à  resina  composta  um 
produto químico fotossensível.  Podemos indicar,  neste  caso,  que o fotoiniciador  mais 
utilizado é:
 

a) O hidroxitolueno butilado.
b) O silano.
c) O estrôncio.
d) A canforoquinona.

12. As resinas compostas do tipo microparticuladas apresentam tamanho de partículas em 
torno de:

a) 0,04 - 0,4µm.
b) 0,4 - 1,0µm.
c) 0,5 - 3µm.
d) 8 - 12µm.

13. Uma das falhas de restaurações de amálgama é devida à expansão excessiva. Existem 
várias causas para essa expansão. Uma delas é a trituração e condensação insuficiente, ao 
passo que outra é a expansão tardia, que ocorre em função da contaminação pela umidade 
durante a trituração ou a condensação de amálgamas que contêm um certo elemento na 
sua composição. Qual é o elemento responsável pela expansão tardia:
 

a) Prata.
b) Cobre.
c) Estanho.
d) Zinco.

14. O tratamento da neuralgia trigeminal envolve o uso da seguinte medicação:

a) Prometazina.
b) Metroclopramida.
c) Furosemida.
d) Carbamazepina.



15. A artrite de células gigantes, também conhecida como artrite cranial ou temporal, é 
caracterizada pela:

a) Cefaléia dolorosa sentida atrás da órbita unilateralmente.
b) Vasculite dos ramos da artéria carótida externa.
c) Neuralgias causadas por neuromas.
d) Cefaléia severa unilateral pulsátil.

16. O tratamento da “Argirose Focal” é:

a) Laser-terapia.
b) Biópsia excisional.
c) Corticóide tópico.
d) Penicilina G Benzatina

17. A quimioterapia para neoplasias malignas ou leucemias é uma causa importante para 
ulceração  bucal,  sendo  o  metotrexato  um  agente  causador  conhecido.  Assim,  seria 
possível nesses casos reduzir acentuadamente esses episódios ulcerativos com o uso, após 
a quimioterapia, três vezes ao dia, de colutórios com:

a) Ácido folínico.
b) Clorexidina.
c) Fúor ácido.
d) Triclosan.

18. A Síndrome de Ramsey-Hunt é uma rara variante da infecção pelo:

a) Vírus Coxsackie A2.
b) Herpes Zoster.
c) Vírus Epstein-Barr.
d) Vírus Herpes Simples.

19. A presença das “Estrias de Wickham” é o critério diagnóstico de:

a) Ceratose Solar.
b) Displasia Epitelial Escamosa. 
c) Carcinoma de Células Escamosas.
d) Líquen plano.



20. Nas manifestações orais da Síndrome de Sjogrën podemos encontrar:

a) Diminuição da glândula parótida.
b) Fissuras na língua.
c) Aftas recorrentes.
d) Úlceras traumáticas.
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