
1ª. PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS

ODONTOLOGIA

01. As substâncias antimicrobianas podem agir controlando a formação de placa dental 
através de algumas estratégias, exceto:

a) Prevenindo ou inibindo a formação da matriz da placa dental.
b) Modificando a ecologia da placa, fazendo com que a microbiota se transforme ao 

longo do processo até sua eliminação.
c) Prevenindo ou reduzindo a adesão primária e/ou subsequente de colonizadores 

bacterianos na superfície dental.
d)  Modificando  a  bioquímica  da  placa  com  redução  da  formação  de  produtos 

citotóxicos.

02. A manutenção ou reabilitação do sistema estomatognático pelo cirurgião-dentista 
tem como objetivo preservar ou restabelecer a:

a) Dimensão vertical e relação cêntrica.
b) Oclusão e deglutição.
c) Oclusão e fonação.
d) Dimensão vertical e oclusão.

03. Em Periodontia, o exame radiográfico é de utilidade nos seguintes casos, exceto:

a) Para demonstrar o grau de perda óssea.
b) Para registrar a relação entre coroa e raiz suportada pelo osso.
c) Para registrar a presença de bolsa periodontal.
d) Para detectar o espaço periodontal e as alterações da cortical óssea.

04. A hipoplasia linear de esmalte (HLE) em dentes decíduos, de acordo com  Kriger, 
está relacionada com:

a) Agente infeccioso.
b) Carência de um nutriente específico.
c) Genética.
d) Infecção e desnutrição.

05. Segundo Phillips, o cimento de ionômero de vidro (CIV) apresenta as seguintes 
propriedades, exceto:

a) O CIV é menos rígido que o cimento de fosfato de zinco.
b) O CIV é menos suscetível  à deformação elástica que o cimento fosfato de 

zinco.
c) O CIV adere ao esmalte e à dentina.
d) O CIV promove um benefício anticariogênico.



06. A administração concomitante de dois fármacos pode produzir aumento ou redução 
de  efeitos  de  ao  menos  um  deles,  o  que  pode  resultar  em  efeitos  terapêuticos 
aumentados  ou  em  perda  de  eficácia.  O  uso  de  antibiótico  concomitante  com 
contraceptivos  hormonais  orais  pode  resultar  na  diminuição  ou  anulação  do  efeito 
contraceptivo. Assinale o antimicrobiano que não causa tal resultado:

a) Cefalexina.
b) Amoxicilina.
c) Oxacilina.
d) Penicilina V.

07. A Pericoronarite é uma infecção dos tecidos moles que rodeiam a coroa de um 
dente  parcialmente  erupcionado.  Normalmente,  esta  situação acontece na região de 
terceiros molares inferiores. O agente causal prevalente nas Pericoronarites é:

a) Peptostreptococus.
b) Actomyces sp.
c) Prevotella intermédia.
d) Fusobacterium sp.

08. A pigmentação racial da mucosa bucal é muito comum e ocorre, geralmente, na 
população  não  caucasiana.  Essa  condição  é  assintomática  e  apresenta-se  mais 
comumente na junção da gengiva inserida e mucosa alveolar. A essa condição dá-se o 
nome de:

a) Efélide.
b) Melanocítico.
c) Melanose Focal.
d) Melanoplasia.

09.  A  presença  das  estrias  de  Wickham  é  critério  diagnóstico  de  qual  alteração 
inflamatória da pele e superfícies mucosas?

a) Displasia epitelial escamosa.
b) Fibrose submucosa oral.
c) Lúpus eritematoso discoide.
d) Líquen plano.

10. O músculo mais sensível às alterações oclusas, sendo normalmente o primeiro a 
apresentar  sintomatologia  dolorosa,  nas  síndromes  de  dor  e  disfunção  da  ATM, 
devido à complexidade das ações que executa é o:

a) Pterigóideo medial.
b) Pterigóideo lateral.
c) Masseter.
d) Temporal.



11. O manejo terapêutico da gestante representa uma situação especial para o Dentista. 
Alguns fármacos empregados em odontologia têm uso restrito em gestantes. Assinale 
abaixo o fármaco que não tem restrição de ser prescrito para gestantes:

a) Penicilina.
b) Ácido Acetilsalicílico.
c) Tetraciclina.
d) Epinefrina.

12. Com relação ao controle químico da Placa dental, não é verdadeiro afirmar que:

a) Substâncias antimicrobianas podem ser usadas profilaticamente, em associação 
ao controle mecânico da placa, na tentativa de evitar o acúmulo de placa e o 
desequilíbrio da microbiota.

b) Substâncias  antimicrobianas  podem  também  ser  usadas  do  ponto  de  vista 
terapêutico para restabelecer o equilíbrio da microbiota e assim, propiciar que as 
defesas do hospedeiro mantenham o estado de saúde bucal.

c) O cirurgião-dentista tem hoje a possibilidade de prescrever ou usar substâncias 
antimicrobianas profiláticas ou terapêuticas em situações clínicas requeridas.

d) O emprego de  substâncias  antimicrobianas  tem se  mostrado tão eficiente  no 
controle da placa que a tendência atual é substituir o controle mecânico pelo 
controle químico da mesma.

13. Que nome se dá à doença hemorrágica e hereditária que atinge ambos os sexos, 
caracterizada pela baixa produção de uma proteína que promove adesão plaquetária e 
transporta o Fator VIII da coagulação? Na depleção, desta proteína plasmática, ocorre 
desde sangramentos  leves  de gengiva  até  os  sangramentos  mais  graves  e,  algumas 
vezes, mortais.

a) Doença de Addison.
b) Doença de Cushing.
c) Doença do Soro.
d) Doença de Von Willebrand.

14. A endocardite bacteriana é uma doença infecciosa provocada pela passagem para o 
sangue  de  agentes  microbianos  que  se  instalam  no  endocárdio.  Isto  implica  na 
necessidade  de  profilaxia  antibiótica  antes  de  vários  procedimentos  odontológicos. 
Assinale abaixo a opção onde a profilaxia não é requerida:

a) Raspagem e polimento radicular.
b) Extrações dentais.
c) Injeção de anestésico local.
d) Cirurgia de colocação de implantes.



15. Com  relação  ao  atendimento  odontológico  de  pacientes  diabéticos,  não  é 
verdadeiro afirmar:

a) O  uso  de  anestésicos  que  tenham  adrenalina  como  vasoconstritor  deve  ser 
evitado.

b) A prescrição de corticoides deve ser evitada.
c) Não existe contraindicação para a utilização de antibióticos.
d) Deve-se solicitar ao paciente a ingestão de carboidratos antes do atendimento.

16. O metal  puro,  de  interesse  do  dentista  dentre  as  opções  abaixo,  mais  dúctil  e 
maleável é o (a):

a) Platina.
b) Ouro.
c) Prata.
d) Cobre.

17. A neuralgia trigeminal é uma condição muito dolorosa que envolve um lado da face 
ao longo da distribuição de uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. Os aspectos-
chave da neuralgia trigeminal são os seguintes, exceto:

a) Há uma maior prevalência em idosos.
b) Predominância em homens.
c) Dor breve e lancinante.
d) A dor não atravessa o lado oposto da face.

18.  Segundo  Prabhu,  qual  lesão  da  mucosa  bucal  se  manifesta  clinicamente  por 
pequenas ulcerações e erosões dolorosas, que afetam a língua ou mucosa jugal, com 
halo inflamatório; e ocasionalmente são acompanhadas de erupções nas mãos e pés 
ou nádegas?

a) Erosão por infecção pelo vírus Coxsackie.
b) Penfigoide das membranas mucosas.
c) Lúpus eritematoso.
d) Ulceração por infecção pelo vírus Epstein-Barr.

19. Tensão é a força por unidade de área que atua em milhões de átomos ou moléculas 
em um dado plano de um material submetido a uma aplicação de carga. Se uma força 
for aplicada ao longo da superfície do esmalte dentário por um instrumento de ponta 
afiada, paralelamente à interface entre o esmalte e um bráquete, este poderá descolar-se 
por uma tensão do agente de cimentação. Neste caso a tensão que atua é:

a) Tensão de tração.
b) Tensão de compressão.
c) Tensão de cisalhamento.
d) Tensão de flexão.



20. O  que  é  correto  afirmar  em  relação  à  biocompatibilidade  dos  materiais  de 
moldagem?

a) A silicona por adição possui o maior percentual de toxicidade celular.
b) O poliéter possui os menores escores de citotoxicidade celular.
c) O polissulfeto apresenta a menor contagem de morte celular.
d) O alginato de presa rápida possui o menor percentual da morte celular.
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