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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma paciente de quarenta e cinco anos de idade foi

submetida à extração do dente 35. Após o procedimento, o dentista

afirmou ter transcorrido tudo conforme planejado. A paciente

solicitou o pagamento do trabalho ao seu plano de saúde, contudo

o auditor odontológico do plano negou a autorização do pagamento,

afirmando que a extração havia sido desnecessária. Para tanto,

apresentou-lhe casos similares cuja solução clínica não tinha

conduzido à remoção do órgão dentário. Com base na informação

recebida, a paciente sentiu-se lesada e decidiu solicitar a

responsabilização da clínica odontológica e do dentista junto ao

conselho regional de odontologia (CRO).

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta, à luz

do Código de Ética Odontológica (CEO).

A Caso se comprove a falta ética, o dentista e a clínica

odontológica deverão responder solidariamente pela infração

ao CEO.

B O fato de a paciente ter concordado com o tratamento exime

o dentista de qualquer falta ética.

C Se a clínica odontológica tiver apenas cedido o consultório

ao dentista, isso retirará da pessoa jurídica qualquer

responsabilidade ética.

D O auditor odontológico cometeu infração ética ao negar-se

a autorizar o pagamento do procedimento.

E Para processar o dentista por falta de ética, a paciente deverá

reunir as provas suficientes de que seu dente foi retirado

indevidamente.

QUESTÃO 32

Com relação aos aspectos éticos envolvidos em publicações

científicas que contenham dados clínicos, assinale a opção correta. 

A No caso de pacientes menores de idade, o juizado de menores

deverá autorizar a publicação do tratamento em revistas

científicas.

B Nos casos em que se possa identificar o paciente, a autorização

para publicação requer pagamento ao paciente por uso de

imagem.

C O CEO permite a divulgação dos tratamentos odontológicos

bem sucedidos, desde que seja comunicada ao paciente em

até dez dias após a sua publicação.

D Sem autorização expressa do paciente envolvido, é permitida

a publicação em revistas científicas de determinado tratamento

após dez anos de realização dos procedimentos.

E É necessário que o profissional tenha a autorização escrita do

paciente ou de seu responsável legal para a publicação

científica do tratamento.

QUESTÃO 33

Um perito odontológico foi designado para investigar um
tratamento odontológico em que havia suspeita de imperícia por
parte de um cirurgião-dentista. Entretanto, após tomar
conhecimento do laudo do perito favorecendo o cirurgião-dentista,
o advogado do paciente o denunciou por infração ética ao CRO.

A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que há infração
ao CEO, caso o perito

A afirme que a imperícia não configura falta ética do
cirurgião-dentista.

B seja colega na clínica onde atue o cirurgião-dentista.

C conheça um primo do cirurgião-dentista.

D tenha se formado na mesma faculdade do cirurgião-dentista.

E retarde por mais de trinta dias a emissão do laudo.

QUESTÃO 34

O CEO descreve, de maneira clara, objetiva e distinta, os direitos
e deveres fundamentais do cirurgião-dentista. De acordo com o
CEO, é dever fundamental do cirurgião-dentista

A compreender que a necessidade social da população se situa
acima das condições de trabalho ideais, devendo atuar em
âmbito público de acordo com o que for oferecido.

B assegurar as condições adequadas para o desempenho
ético-profissional da odontologia, quando investido em função
de direção ou responsável técnico.

C adequar o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado de
acordo com a norma do serviço, público ou privado.

D executar tratamento com liberdade conforme sua experiência
pessoal, que deverá ser priorizada em relação à ciência atual
nos casos de êxito.

E tornar público o tratamento no qual o paciente não manifestar
a intenção do sigilo.

QUESTÃO 35

De acordo com a Lei n.º 5.081/1966, que dispõe a respeito do
exercício da odontologia no território nacional, assinale a opção que
apresenta uma vedação ao cirurgião-dentista em seu exercício
profissional.

A Tratar de doenças e agravos em saúde relacionados à região
bucomaxilofacial.

B Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados
mórbidos e outros, até mesmo para justificação de faltas ao
emprego.

C Prescrever medicação de urgência no caso de acidentes graves
que comprometam a vida e a saúde do paciente.

D Exercer mais de duas especialidades.

E Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em
casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta no que se refere ao exercício profissional
em odontologia, conforme os arts. 2.º e 3.º da Lei n.º 5.081/1966.

A A habilitação aos estrangeiros para o exercício da odontologia
dependerá da existência de vagas na região onde pretendem
atuar.

B A habilitação aos estrangeiros para o exercício da odontologia
se tornará efetiva após a revalidação dos diplomas em escolas
de odontologia brasileiras — públicas ou privadas.

C A inscrição no CRO e o registro no Serviço Nacional de
Fiscalização da Odontologia são exigências mínimas para o
exercício profissional.

D Os estrangeiros diplomados em odontologia no Brasil poderão
atuar na profissão somente após obterem cidadania brasileira.

E Poderão exercer a odontologia no território nacional
os brasileiros habilitados por escolas estrangeiras das nações
pertencentes ao MERCOSUL sem a necessidade de
revalidação do diploma.

QUESTÃO 37

De acordo com a Lei n.º 5.081/1966, compete ao cirurgião-dentista

A fazer acesso cirúrgico coronal, na qualidade de especialista em
cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, para correções
de trauma facial.

B empregar analgesia e hipnose, mas somente com o auxílio
de médico devidamente habilitado.

C fazer a remoção de glândulas salivares nos casos de lesões
benignas.

D atestar os estados mórbidos que acometam a região de cabeça
e pescoço de seus pacientes.

E proceder à perícia odontolegal em foros cível, criminal
e trabalhista e em sede administrativa. 

QUESTÃO 38

Em um matagal, foi encontrado o corpo de um homem que
apresentava todos os dentes. Como a identificação datiloscópica
não foi satisfatória, o perito odontológico foi convocado para
auxiliar no processo de identificação. Após investigação prévia,
o perito foi informado de que o homem não identificado poderia
ter sido paciente de um determinado cirurgião-dentista.

Acerca desse caso hipotético, assinale a opção correta de acordo
com o CEO.

A O cirurgião-dentista poderá fornecer a documentação que for
requisitada pelo perito após a autorização expressa do
presidente do CRO de sua região.

B O cirurgião-dentista, sem incorrer em infração ética, poderá
alegar que não possui a documentação necessária porque
a última consulta do paciente foi há mais de dez anos.

C Fornecer as informações do paciente configurará quebra de
sigilo profissional do cirurgião-dentista.

D Fornecer informações solicitadas pelo perito constitui
obrigação legal do cirurgião-dentista, sobrepondo-se ao
instituto do sigilo profissional.

E O cirurgião-dentista, após a autorização do seu representante
legal, poderá fornecer a documentação que for requisitada
pelo perito.

QUESTÃO 39

O dentista Aldo foi procurado por Berenice, uma paciente
que, bastante nervosa, manifestou intenção de processá-lo devido
às zombarias de que ela estava sendo vítima. Segundo a paciente,
uma conhecida dela, Carla, esposa de um dentista, Daniel, por acaso
utilizou o celular do marido e reconheceu a colega Berenice em foto
postada em um grupo de WhatsApp usado para estudos e pesquisas
de profissionais de odontologia, do qual participavam os dois
dentistas mencionados. A partir de então, Carla havia começado
a fazer brincadeiras sobre a condição de edêntula de Berenice.

Nesse caso hipotético, de acordo com as disposições do CEO

A embora não seja profissional, Carla, a conhecida de Berenice,
foi quem atentou contra o referido código, uma vez que agiu
contrariamente aos códigos morais da sociedade. 

B o profissional responsável pelo tratamento, Aldo, e o marido
dentista da colega, Daniel, deverão responder solidariamente
por falta ética.

C à paciente Berenice não cabe nenhum direito sobre questão
ética, pois o fato ocorrido foi um caso fortuito.

D houve falha ética que deve ser atribuída exclusivamente a
Daniel, o marido dentista da colega da paciente que,
inadvertidamente, expôs a condição da paciente Berenice.

E houve falha ética que deve ser atribuída exclusivamente a
Aldo, o qual, sem autorização expressa da paciente, postou em
um grupo de WhatsApp restrito a profissionais imagem de
Berenice.

QUESTÃO 40

Com relação aos dispositivos tecnológicos disponíveis na área
de odontologia legal, assinale a opção correta.

A A sorologia forense fornece informação de análise de dentina
e esmalte para a indicação da idade do cadáver.

B O estudo da racemização de aminoácidos, em especial do ácido
aspártico, é capaz de indicar de forma eficiente o gênero do
cadáver.

C O estudo histológico das estrias de Retzius, que analisa
o esmalte dos dentes, é um método eficaz na elucidação
da etnia do cadáver.

D O estudo comparativo de proporções de metais em ossos
e dentes é eficiente na identificação do tipo do projétil de arma
de fogo que atingiu o cadáver.

E O estudo de contagem microscópica do sistema de Havers em
osso cortical é empregado de forma eficiente para a elucidação
da idade do cadáver.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta uma atividade específica para
o exercício da odontologia legal.

A Identificar indivíduos vítimas de agressão física com
repercussões na caixa craniana.

B Identificar indivíduos pela análise leucocitária.
C Identificar indivíduos achados em investigações criminais

e(ou) em desastres em massa.
D Avaliar danos na região óssea cervical e torácica de cadáver

submetido a investigação.
E Identificar indivíduos achados em investigação de

sorotipagem.
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QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta a área de atuação cuja aparelhagem
pode estar anexada ao consultório de odontologia.

A fonoaudiologia
B psicologia
C fisioterapia
D otorrinolaringologia
E dermatologia

QUESTÃO 43

Documentos odontolegais firmados por cirurgião-dentista, no
exercício de sua profissão, referem-se a

A qualquer base de conhecimento formal ou informal que seja
publicada para fins de consulta.

B qualquer objeto ou meio que comprove, elucide ou registre um
fato pertinente à área odontológica.

C qualquer declaração escrita com reconhecimento de firma em
cartório.

D qualquer representação material destinada a reproduzir
determinada manifestação de opinião ou pensamento de forma
duradoura.

E qualquer meio gráfico que, mesmo sem valor probatório,
indique a existência de um fato pertinente à área odontológica.

QUESTÃO 44

O cirurgião-dentista, por força de lei, deve comunicar à autoridade
competente, para que sejam tomadas as providências sanitárias,
judiciárias ou sociais cabíveis, os casos de

A moléstias ou agravos infectocontagiosos de qualquer natureza.
B morte encefálica decorrente de lesões orofaciais em

estabelecimento de saúde.
C acidentes domésticos graves causados por perfurocortantes.
D doenças virais adquiridas por paciente no ambiente de

trabalho.
E crimes de ação pública, envolvendo lesões bucais, desde que

haja o consentimento da vítima.

QUESTÃO 45

Assinale a opção que apresenta corretamente as doenças
infectocontagiosas de notificação compulsória à autoridade
sanitária.

A febre amarela; catapora; malária; tuberculose 
B raiva humana; síndrome da imunodeficiência adquirida;

hepatites medicamentosas; sífilis congênita
C tétano; dengue; herpes oral causado por HSV1; difteria; varíola
D cólera; doença aguda pelo vírus Zika; caxumba; leptospirose
E rubéola; sarampo; febre de Chikungunya; intoxicação exógena

QUESTÃO 46

Qualquer documento odontolegal a ser utilizado nos autos de
processo judicial tem sua finalidade classificada como

A verídica.
B administrativa.
C declarativa.
D oficial.
E oficiosa.

QUESTÃO 47

O documento odontolegal que é formalmente redigido e no qual se
relata, detalhadamente, fatos constatados pelo perito à autoridade
requisitante, a fim de contribuir para o esclarecimento de um ou
mais fatos de ordem odontológica, é denominado 

A relato de depoimento oral.

B comunicação obrigatória.

C atestado.

D relatório.

E parecer.

QUESTÃO 48

O cirurgião-dentista habilitado que emitir declaração escrita falsa
em que afirme a existência de determinado estado de saúde ou
de estado mórbido, para finalidade específica, incorrerá no crime de

A falsidade ideológica.

B fraude em certame de interesse público.

C falsidade de atestado médico.

D uso de documento falso.

E corrupção passiva.

QUESTÃO 49

Laudo médico ou odontológico requisitado por juiz para
o esclarecimento de um crime deve apresentar,

A na conclusão, a descrição do exame clínico
médico-odontológico realizado nas regiões da cabeça e do
pescoço da vítima.

B na descrição, a confrontação de hipóteses e a análise das
possíveis controvérsias do caso.

C nas respostas aos quesitos do documento, respostas objetivas
aos questionamentos da perícia, que possibilitem a formação
de juízos de valor.

D no comemorativo, a identificação da pessoa periciada e o
exame realizado, com relato sucinto do fato justificador da
perícia.

E no histórico, diagramas e fotografias demonstrativas com todos
os detalhes e achados objetivos e subjetivos dos exames
realizados.

QUESTÃO 50

O documento escrito produzido como resposta a uma consulta
formulada à sociedade científica, com o intuito de interpretar
e esclarecer dúvidas levantadas em relação a um fato odontolegal,

A é solicitado exclusivamente por autoridade judicial.

B expressa uma opinião pessoal de um profissional com
competência técnica acerca da matéria.

C deve ser juntado aos autos de um processo judicial.

D demanda compromisso legal do emitente.

E esclarece questões de interesse público.
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QUESTÃO 51

Atuando como perito, o cirurgião-dentista aplica conhecimentos

teóricos que

A contribuem para a definição do tratamento adequado para

a correção de problemas orofaciais.

B objetivam o esclarecimento de fatos relacionados à área

odontológica, a autoridade policial ou judiciária.

C envolvem métodos e processos empregados em exames bucais

de rotina realizados em um consultório odontológico.

D obedecem à orientação habitual de se fazer diagnóstico bucal.

E envolvem a estimativa de prognósticos relativos ao complexo

craniofacial.

QUESTÃO 52

Com relação aos tipos de peritos e suas atribuições, assinale

a opção correta.

A O perito nomeado auxilia o perito oficial na formulação de

quesitos de um laudo pericial.

B O perito designado pertence a um estabelecimento oficial

especializado e obedece às regras da instituição à qual está

vinculado.

C O perito oficial ocupa cargo de caráter temporário, uma vez

que exerce sua função apenas durante o período em que

a perícia é realizada.

D Um cirurgião-dentista habilitado que não seja perito oficial

pode ser requisitado para realizar uma perícia na qualidade de

perito louvado.

E Ao ser indicado para exercer a função de assistente técnico

pericial, o cirurgião-dentista poderá intervir no resultado da

perícia, haja vista sua comprovada especialização na área.

QUESTÃO 53

Considerando a existência de evidente divergência entre as análises

de dois peritos odontológicos, assinale a opção correta quanto ao

procedimento a ser adotado nessa situação. 

A Deverão ser nomeados outros três peritos para a confirmação

de uma das versões apresentadas inicialmente.

B Deverão ser emitidos dois laudos separados, desde que as

conclusões sejam idênticas.

C Deverá ser emitido um laudo único com as declarações

e conclusões de cada profissional, com suas respectivas

respostas aos quesitos.

D Deverá ser nomeado um terceiro perito, que realizará uma

nova perícia utilizando os mesmos aparatos técnicos ou exames

empregados pelos dois peritos anteriores.

E Deverá ser realizada uma perícia contraditória, a qual,

normalmente, ratifica um dos pontos de vista das perícias

precedentes.

QUESTÃO 54

Paciente firmou contrato de prestação de serviços
odontológicos com clínica especializada para a realização de vários
implantes dentários e fornecimento de prótese temporária,
realizando o pagamento por esses serviços antes de realizar todos
os procedimentos. Após dois anos, a paciente entrou com processo
judicial contra a referida clínica, alegando que, além de seu
tratamento ainda não ter sido concluído, os implantes até então
realizados eram inadequados para sua condição bucal. Para
proceder ao julgamento desse processo, o juiz responsável
requisitou a realização de perícia. 

Considerando-se a situação hipotética apresentada, é correto
afirmar que o juiz solicitou uma perícia de natureza

A administrativa.
B securitária.
C cível.
D criminal.
E trabalhista.

QUESTÃO 55

Assinale a opção correta em relação às perícias odontológicas.

A Qualquer juiz ou autoridade judicial possui o arbítrio de
rejeitar um laudo pericial, podendo, inclusive, modificar
o conteúdo desse documento, em razão da soberania conferida
em lei a essas autoridades.

B Exercendo atividade pericial, o odontologista deve acreditar
plenamente nas informações do indivíduo periciado, ao passo
que, na função de clínico, é obrigação dele questionar
a validade e a sinceridade das informações fornecidas pelo
paciente.

C Ainda que as partes apresentem pareceres técnicos ou
documentos elucidativos sobre as questões de fato na inicial
e na contestação, o juiz não poderá dispensar prova pericial.

D Quando a perícia odontológica é de foro penal, é possível
indicar dois assistentes técnicos, que sejam profissionais
de confiança, para a apresentação de hipóteses técnicas
e juridicamente sustentáveis.

E Laudos periciais relacionados com a avaliação de danos ao
complexo estomatognático apresentam apenas a valoração dos
prejuízos relativos à função mastigatória e, em alguns casos,
à função fonética.

QUESTÃO 56

Lançado contra o painel do veículo que dirigia, o motorista
sofreu trauma direto, facial e craniano em osso frontal e, em
decorrência do contragolpe, sofreu trauma cranioencefálico.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta os
tipos de ação responsáveis, respectivamente, pelo primeiro e pelo
segundo trauma sofridos pelo motorista.

A ação mecânica ativa/ação contundente direta no lobo frontal e
direta no lobo occipital

B ação mecânica passiva/ação contundente indireta no lobo
frontal e indireta no lobo occipital

C ação mecânica ativa/ação contundente direta no lobo frontal e
indireta no lobo occipital

D ação mecânica passiva/ação contundente direta no lobo frontal
e indireta no lobo occipital

E ação mecânica passiva/ação contundente indireta no lobo
frontal e direta no lobo occipital
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QUESTÃO 57

Ao analisar um corpo, o perito encontrou duas lesões,
provavelmente causadas por arma de fogo: lesão A em região
parotideomassetérica direita, com margens irregulares, entalhes,
e ligeiramente evertidas; efeito de mina, de característica contusa,
com grânulos de pólvora combusta e incobusta incrustadas no
epitélio; coloração escura e marca eritematosa, em forma de anel
regular, em torno da lesão; lesão B em região temporal esquerda;
alongada com bordas e fundo irregular, em forma de canaleta.

A respeito das lesões descritas, assinale a opção correta.

A Os grânulos de pólvora descritos na lesão A correspondem à
área denominada orla de fuligem.

B A lesão A é o orifício de entrada de um tiro dado apoiado e a
lesão B é de um tiro de raspão.

C A marca eritematosa ao redor da lesão A corresponde à zona
de esfumaçamento.

D A forma de canaleta da lesão B corresponde ao sinal de
Wekgartner.

E As lesões descritas possuem dependências entre si.

QUESTÃO 58

A respeito do processo de morte por afogamento e da necropsia de
cadáveres das vítimas, assinale a opção correta.

A Normalmente a flutuação do corpo ocorre entre trinta e seis e
setenta e duas horas do afogamento, sendo o processo
putrefativo retardado quando o cadáver é retirado da água e
exposto ao ar.

B O desgarramento da pele em várias regiões do corpo, em geral
após quarenta e oito horas de permanência do cadáver em
água, é característica do processo putrefativo denominado
maceração epidérmica. 

C A característica da pele anserina ou pele de ganso é explicada
pelo enrugamento das extremidades dos dedos, o que prejudica
as impressões digitais.

D A hipóxia cerebral leva o indivíduo à convulsão e,
posteriormente, à parada circulatória e respiratória e à morte,
o que representa a fase de resistência voluntária à inspiração.

E Na fisiopatologia do processo da morte por afogamento, ocorre
a fase de apneia voluntária cortical, reação nervosa do
indivíduo consistente na inspiração inevitável e profunda.

QUESTÃO 59

Os sinais internos e externos que auxiliam no diagnóstico do tipo de
asfixia que causou determinada morte incluem o cogumelo de
espuma, que 

A é formado nas esganaduras, juntamente com as manchas de
Tardieu nos pulmões.

B ocorre nas asfixias por afogamento, sendo formado pelos gases
de putrefação juntamente com o líquido do afogamento.

C é encontrado nos alvéolos pulmonares e nas áreas
hemorrágicas.

D aparece nas asfixias por monóxido de carbono, pela presença
de carboxi-hemiglobina.

E surge nas asfixias por sufocação e soterramento, com presença
de sufusões hemorrágicas nas cartilagens da laringe.

QUESTÃO 60

Com referência à morte aparente, assinale a opção correta.

A A letargia com perda de movimentos, sensibilidade e

consciência, causada em geral pela ingestão de venenos e

alcaloides, caracteriza a morte aparente histérica.

B A morte aparente sincopal pode ser mecânica ou não mecânica.

C A morte aparente apopléctica é causada por perturbação

cardiovascular central e(ou) periférica.

D A criopatia ocorre quando há indução de descargas elétricas

naturais e falham os mecanismos corporais de regulação da

temperatura.

E Na tríade de Thoinot, o estado de morte aparente é

caracterizado pela imobilidade, ausência aparente de

respiração e circulação.

QUESTÃO 61

Assinale a opção que apresenta exclusivamente fenômenos

cadavéricos imediatos que ocorrem com a cessação da vida.

A livores e imobilidade

B insensibilidade e desidratação cadavérica

C palidez e rigidez

D esfriamento e insensibilidade

E inconsciência e midríase

QUESTÃO 62

As sugilações vermelho-arroxeadas que desaparecem pela

compressão local

A ocorrem somente após o esfriamento completo do corpo.

B são denominadas algor mortis.

C ocorrem somente após a instalação da rigidez cadavérica.

D podem também ser observadas ainda em vida na fase agônica

dos indivíduos terminais com hipotensão arterial.

E confundem-se com equimoses.

QUESTÃO 63

A recomendação segura de um método de identificação depende

dos seguintes requisitos básicos:

A temporalidade e classificabilidade.

B unicidade e transmissibilidade.

C transmissibilidade e praticabilidade.

D unicidade e imutabilidade.

E temporalidade e imobilidade.
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QUESTÃO 64

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de etapas da
análise de ossadas humanas na prática pericial.

A fotografia no momento do recebimento, preparo com
hipoclorito, escovação para a remoção das partes moles,
tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem, montagem
e retirada de material para exames auxiliares

B fotografia no momento do recebimento, retirada de material
para exames auxiliares, preparo com hipoclorito, escovação
para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de
hidrogênio, secagem e montagem

C fotografia no momento do recebimento, preparo químico dos
ossos com hipoclorito, retirada de material para exames
auxiliares, escovação para a remoção das partes moles,
tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem e montagem

D retirada de material para exames auxiliares, fotografia, preparo
com hipoclorito, escovação para a remoção das partes moles,
tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem e montagem

E escovação para a remoção das partes moles, tratamento com
peróxido de hidrogênio, retirada de material para exames
auxiliares, preparo com hipoclorito, secagem e montagem

QUESTÃO 65

A análise do crânio pode fornecer várias informações para
a identificação da ossada. Assinale a opção correta a respeito dos
parâmetros para essa análise.

A O índice transversal relaciona, no plano sagital, a altura
máxima com o comprimento máximo do crânio.

B O Método de Carrea estima a altura máxima e a altura
mínima do indivíduo a partir das dimensões dentais.

C O apagamento das impressões nas craniossinostoses pode
auxiliar na análise étnica de um crânio.

D Quanto mais próximo ao rebordo alveolar está o forame
mentoniano, mais jovem é o indivíduo.

E No gênero masculino, os condilos occipitais são mais curtos e
largos que no gênero feminino.

QUESTÃO 66

No que se refere aos padrões de lesão e aos instrumentos lesivos,
assinale a opção correta.

A Lesões cortocontundentes são causadas por machado, por meio
de pressão e esmagamento sobre um ponto.

B Lesões perfurantes são causadas por faca por meio do
mecanismo pressão-penetração com aplicação da energia sobre
ponto-massa.

C Lesões cortocontundentes são causadas por mordida humana
por meio de penetração-esmagamento com a aplicação da
energia sobre uma linha. 

D Lesões perfurocortantes são causadas por prego, por meio do
mecanismo pressão-penetração sobre um ponto.

E Lesões cortantes são causadas por navalha, por meio de
deslizamento sobre uma linha.

QUESTÃO 67

Assinale a opção correta, relativa aos métodos de identificação
odontológica por meio da radiologia.

A A radiografia bitewing post mortem permite a análise do
substrato radiográfico dental para a identificação de indivíduos
com base em pelo menos uma característica individual relatada
no prontuário odontológico.

B A ortopantomografia facilita a identificação de indivíduos por
apresentar a superposição de estruturas além do plano de
interesse e a visualização de pequenas diferenças de densidade.

C As técnicas radiológicas digitalizadas dificultam a comparação,
com precisão, das relações espaciais das raízes e das estruturas
de suporte dos dentes em imagens ante mortem e post mortem
porque a diferença de geometria entre as radiografias impede
o processo de subtração de imagens.

D As peças provenientes da osteotomia de maxilas e mandíbulas
submetidas a radiografias panorâmicas possibilitam a
determinação da idade dental em crianças.

E A identificação de um indivíduo por meio de registros da
dentição requer a superposição de imagens craniométricas
acompanhadas dos dados odontológicos completos anteriores
ao óbito.

QUESTÃO 68

A técnica de identificação pessoal por meio da comparação de
radiografias e tomografias ante mortem e post mortem permite
observar o padrão dos seios frontais da face. Para isso, é necessário
considerar que os seios frontais da face

A têm crescimento mais rápido durante os primeiros três anos de
vida do que na puberdade.

B atingem o crescimento completo na fase adulta tardia, por volta
de quarenta anos de idade.

C não apresentam individualidades em gêmeos idênticos.
D são geralmente mais largos em homens do que em mulheres.
E apresentam forma e simetria bem definidas ao nascimento.

QUESTÃO 69

A respeito da relação entre as características ósseas odontológicas
e a determinação da idade dos indivíduos, assinale a opção correta.

A A presença de sinostose sugere indivíduo de idade jovem.
B A fusão das epífises indica o início do amadurecimento do

crescimento ósseo.
C A relação da idade óssea com a cronológica independe das

interferências do meio ambiente.
D A cronologia da mineralização dos dentes permanentes auxilia

na estimativa de idade em crianças com dentição decídua.
E O tamanho da cavidade pulpar causada por depósito

secundário de dentina é proporcional à mineralização da coroa
e da raiz dos dentes decíduos.

QUESTÃO 70

Para a produção de uma réplica post mortem baseada em imagens
radiológicas, é necessário que os pontos craniométricos possam ser
localizados com precisão e que as mensurações sejam obtidas com
acurácia. A aplicação de métodos de imagens que apresenta ainda
vantagens como a segmentação da imagem e a obtenção de volume,
área e medidas angulares e lineares é denominado 

A radiografia oclusal de mandíbula e maxila.
B tomografia computadorizada.
C radiografia lateral oblíqua.
D radiografia panorâmica.
E telerradiografia frontal.
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QUESTÃO 71

Estão entre os métodos primários de identificação humana

A o reconhecimento visual e a identificação de marcas ou
tatuagens.

B a identificação pela arcada dentária e a papiloscopia.

C a genética forense e a reconstrução facial tridimensional.

D a identificação visual e a impressão digital.

E a datiloscopia e a antropologia forense.

QUESTÃO 72

Assinale a opção correta acerca do planejamento operacional para
assistência em casos de acidentes de massa.

A O coordenador técnico tem a função de gerenciar o
planejamento e a execução da ação necessária para a cobertura
do desastre.

B O odontolegista é o responsável por centralizar todas as ações
administrativas, operacionais e sociais.

C O coordenador técnico deve estabelecer tratamentos
psicossociais demandados para apoio às vítimas e seus
familiares.

D No planejamento operacional, devem-se seguir protocolos
predeterminados e ações treinadas, sem admitir variações em
cada caso para evitar insucesso.

E O supervisor geral é responsável pelas áreas de atuação
multidisciplinares necessárias para a cobertura do acidente.

QUESTÃO 73

De acordo com a classificação e codificação brasileira de desastres
(COBRADE), incluem-se na categoria de desastres em massa por
causas naturais

A os rompimentos ou colapsos de barragens.

B as epidemias, pragas e infestações.

C as explosões ou os incêndios que liberem produtos químicos
para a atmosfera. 

D os desastres com substâncias e equipamentos radioativos de
uso em pesquisas, indústrias e usinas nucleares.

E os desastres relacionados à contaminação da água.

QUESTÃO 74

No processo de comparação, o odontolegista, de posse da
documentação odontológica de referência, analisa
detalhadamente as similaridades e discrepâncias entre os registros
ante mortem (AM) e post mortem (PM). Caso o resultado da
comparação demonstre que as informações AM e PM apresentam
fortes similaridades e nenhuma incompatibilidade, em quantidade
e qualidade suficientes para vincular as duas informações, a
conclusão do procedimento será uma identificação

A exclusiva.

B compatível.

C com elementos.

D positiva.

E inconclusiva.

QUESTÃO 75

A equipe odontolegal, na assistência em acidentes em massa,
é responsável por

A determinar a identificação dental positiva de todos os corpos.
B participar apenas da etapa de reconhecimento da evidência

dental.
C examinar o saco plástico do corpo na busca de possíveis dentes

perdidos do corpo.
D realizar raios X dentários de todos os corpos no local do

acidente.
E identificar o saco plástico do corpo.

QUESTÃO 76

Assinale a opção correta com relação ao exame odontológico
post mortem realizado no local do desastre em massa.

A identificação, coleta e preservação da evidência dental
B identificação humana de corpos desconhecidos
C controle de qualidade com revisão de todas as radiografias

post mortem

D dissecção facial para a obtenção do acesso à arcada
E exame clínico para a realização da documentação dos achados

dentais

QUESTÃO 77

Assinale a opção correta no que se refere às arcadas dentárias como
instrumento na identificação humana em casos de desastre em
massa.

A Em razão de sua especificidade técnica, a identificação dental
humana só pode ser realizada por odontolegistas.

B A identificação por marcas de diferenciação e arcada dentária
são técnicas simples, porém de alto custo.

C A melhor fonte para obtenção de amostras de DNA não
degradadas em desastres de massa são os ossos e dentes.

D A análise dos arcos dentais fica prejudicada em condições
extremas de alterações de pressão, temperatura e umidade.

E Na comparação com o exame de DNA, o método odontológico
apresenta maior tempo de trabalho em função da coleta de
dados ante mortem.

QUESTÃO 78

A propósito do protocolo de identificação de vítimas de desastres
em massa, é correto afirmar que

A a taxa de sucesso da identificação por achados odontológicos
é baixa porque depende da confirmação de critérios registrados
em bases de dados oficiais.

B a utilização de documentos padronizados de identificação
é suficiente para uma resposta adequada frente a qualquer
situação de crise.

C o processo completo e preciso de identificação dos corpos
e das evidências é realizado integralmente nas dependências do
Instituto Médico Legal.

D a identificação dos cadáveres que tenham sido fragmentados
é postergada até que o exame completo das partes e dos
fragmentos esteja finalizado.

E a facilidade de obtenção de registros realizados em prontuários
é a maior vantagem do método odontológico.
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QUESTÃO 79

Levando em consideração as particularidades das estruturas

odontológicas que permitem estabelecer a identidade de vítimas

de desastres, assinale a opção correta.

A Erosões ou linhas horizontais que atingem esmalte e dentina

são características produzidas por ação mecânica de certas

profissões.

B Os pontos característicos conclusivos utilizados para

individualizar as pessoas se restringem a dados e comparações

de tratamentos odontológicos.

C A palatoscopia é raramente utilizada como método de

identificação porque a morfologia das rugas pouco se altera ao

longo da vida do indivíduo.

D A ação química de vapores corrosivos nitrosos e sulfurosos em

indivíduos cujo conato é duradouro e diuturno em vida produz

traumatismo do esmalte.

E A expressividade genética das estruturas dentárias apresenta

variações das formas de palato e arco superior de acordo com

seus grupos étnicos.

QUESTÃO 80

Os critérios estabelecidos por Gustafson (1950) para realizar análise

dentária e estimar a idade do indivíduo são fundamentados em

A seis parâmetros dentais com pontos de 0 a 3, em que a

transparência da raiz também é considerada como um desses

parâmetros.

B seis parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos

quais os valores individuais por parâmetro são comparados em

um diagrama.

C cinco parâmetros dentais com pontos de 0 a 3, em que o

desgaste dental também é considerado como um desses

parâmetros.

D quatro parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos

quais todos os parâmetros são somados e comparados em um

diagrama.

E cinco parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos

quais os valores obtidos são somados e comparados em um

diagrama.

QUESTÃO 81

A mordida humana resulta em

A marcas de lesão provocadas por sucção, quando em virtude de

razões sexuais.

B marcas bem definidas, quando motivada por luta corporal. 

C impressões menos definidas, quando devida a razões sexuais.

D marcas de lesão bem definidas provocadas por sucção, quando

motivada por luta corporal.

E impressões pouco definidas provocadas por sucção, quando

motivada por razões sexuais.

QUESTÃO 82

Nas etapas de coleta e documentação de evidências da impressão da
mordida humana, o registro fotográfico

A deverá ser realizado uma única vez, sem necessidade de
acompanhamento da evolução da lesão, no caso de vítimas
vivas.

B não sofre interferência da intensidade de luz no registro da
lesão em caso de vítimas vivas.

C exige que as tomadas sejam iniciadas em close, para que
o registro apresente maior riqueza de detalhes.

D deve ser realizado com foco na impressão da lesão da vítima,
de uma única vez, sem necessidade de escalas milimétricas
associadas nem de tomadas panorâmicas.

E é um dos melhores métodos para se documentar a análise das
mordidas e deve ser realizado em algumas tomadas com escala
milimétrica associada.

QUESTÃO 83

No que diz respeito à análise de mordidas, assinale a opção correta.

A Os dentes incisivos inferiores, durante a impressão da mordida
em alimentos, seguram o alimento, ao passo que os dentes
incisivos superiores são os responsáveis pela impressão de
corte.

B Quanto mais desgastado estiver o dente, maior será a chance de
perfuração na superfície.

C As impressões dos pré-molares podem ser triangulares,
circulares ou trapezoidais.

D A distância intercanina é considerada de pouco valor.
E A mordida humana comumente causa laceração e avulsão.

QUESTÃO 84

O índice de Baudoin 

A é calculado pela divisão da largura do forame magno pelo seu
comprimento.

B estabelece a relação entre as linhas diagonais da mandíbula
e os côndilos occipitais.

C é calculado pela divisão do comprimento do forame magno
pela sua largura.

D é calculado pela divisão da largura dos côndilos occipitais pelo
seu comprimento.

E estabelece a relação entre as linhas diagonais da mandíbula
e o forame magno.

QUESTÃO 85

Considerando que a idade dos indivíduos pode ser determinada por
meio da análise da sua dentição, assinale a opção correta.

A A perda dental precoce pode acelerar a diminuição do ângulo
mandibular, processo que, em geral, ocorre com o
envelhecimento.

B A primeira evidência de mineralização da coroa dos dentes
permanentes ocorre no incisivo central superior.

C A amamentação com leite materno é a referência para
o estabelecimento dos prazos de erupção dental infantil.

D O processo de reabsorção da borda alveolar da mandíbula faz
que, nos adultos, o forame mentoniano desça em direção
à margem inferior da mandíbula.

E A transparência da raiz do dente diminui ao longo dos anos,
devido à mineralização dos canais dentinários.
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QUESTÃO 86

No sistema datiloscópico de Vucetish,

A as possibilidades de classificação são déltico, bidéltico
e tridéltico.

B não há previsão de classificação para os casos de ausência de
falange ou de cicatriz que impeçam a avaliação do desenho.

C há a análise do sistema de cristas formado na região nuclear,
basal e marginal.

D as cristas papilares, formadas completamente na vida
intrauterina, são de difícil classificação.

E os conjuntos de sistemas papilares são divididos em déltico,
central e periférico papilar.

QUESTÃO 87

Assinale a opção que apresenta corretamente a análise da fórmula
datiloscópica de Vucetish, série V2342/secção A1342.

A mão direita: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha
externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna / mão
esquerda: polegar-verticilo, indicador-presilha interna;
maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha
interna

B mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha externa;
maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha
externa / mão esquerda: polegar-arco, indicador-arco,
maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha
externa

C mão direita: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha
interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa / mão
esquerda: polegar-verticilo, indicador-presilha externa;
maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha
externa

D mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha externa;
maior-presilha interna, anular-arco, mínimo-presilha
externa / mão esquerda: polegar-arco, indicador-verticilo,
maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha
externa

E mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha interna;
maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha
interna / mão esquerda: polegar-arco, indicador-arco,
maio-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna

QUESTÃO 88

De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será
classificada como

A grave, caso resulte em enfermidade incurável.

B gravíssima, caso provoque debilidade permanente de membro,
de sentido ou de função da vítima.

C grave, caso provoque dano estético definitivo na vítima.

D gravíssima, caso a vítima fique permanentemente incapacitada
para o trabalho.

E gravíssima, caso provoque a aceleração do parto da vítima.

QUESTÃO 89

Considerando as disposições do Código Civil e do Código de
Defesa do Consumidor, assinale a opção correta acerca da
responsabilidade civil do cirurgião-dentista.

A O risco relacionado ao exercício da odontologia caracteriza
a responsabilidade subjetiva do agente.

B A responsabilidade objetiva do agente baseia-se na teoria da
culpa.

C Na responsabilidade subjetiva, há a necessidade de se analisar
e comprovar a conduta omissa ou lesiva do agente.

D O nexo causal não tem valor na comprovação da culpa do
agente.

E Caso seja comprovado dolo, a responsabilidade do agente será
objetiva.

QUESTÃO 90

Na reconstrução facial forense (RFF),

A o procedimento é realizado apenas com base em modelos 2D.
B o procedimento pode ser realizado de forma manual (RFF

plástica ou manual) ou por meio do computador (RFF digital
ou computadorizada).

C de acordo com o método americano, devem-se apor os
músculos sobre o crânio (ou sua réplica).

D de acordo com o método russo, devem-se utilizar dados de
espessura de tecidos moles faciais em pontos anatômicos
predeterminados.

E o procedimento pode ser iniciado pelo crânio seco, sem que
seja necessário realizar pesquisa de ancestralidade, devido ao
fato de consistir em um método de reconhecimento.

QUESTÃO 91

Com relação à análise das mordeduras, assinale a opção correta.

A A engenharia reversa baseia-se na digitalização 3D de
alimentos mordidos e de regiões do corpo.

B O dente deve ser medido e anotado detalhadamente na
associação padrão.

C Diferentes técnicas de sobreposição são utilizadas na fase de
análise métrica.

D Na perícia, é suficiente a análise individual de cada arco.
E A identificação negativa não exclui o suspeito.

QUESTÃO 92

Assinale a opção correta relativa a avaliações odontológicas de
danos decorrentes de lesões corporais, conforme previsto no CP.

A A reabilitação realizada por meio do emprego de implantes
dificulta a caracterização do dano denominado deformidade
permanente.

B A perda da função mastigatória não é considerada dano
decorrente de lesão corporal na caracterização do dano
funcional devido ao fato de poder ser avaliada como função
auxiliar da função digestiva.

C Não caracteriza dano estético a perda dentária.
D A lei em questão contempla exclusivamente o dano funcional.
E A deformidade permanente é um tipo de dano caracterizado

por lesões que causam constrangimento e que não podem ser
reparadas naturalmente.
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QUESTÃO 93

Três anos depois de ter sido criado por lei, o banco de
amostras de DNA de criminosos brasileiros possui apenas
569 condenados cadastrados, de acordo com relatório do Ministério
da Justiça elaborado com dados coletados em todo o país. Embora
no documento tenha sido destacado que o número de cadastrados
representa menos de 1% do total de condenados por crimes
hediondos e contra a pessoa — que, em todo o Brasil, corresponde
a cerca de 60 mil detentos —, o uso desse banco pela justiça tem
sido fundamental na elucidação de alguns crimes. 

O Globo, 16/8/2015 (com adaptações).

Com relação aos métodos utilizados para a composição de um
banco de dados de DNA semelhante ao mencionado no texto,
assinale a opção correta.

A Todo o genoma do indivíduo é sequenciado e armazenado em
bancos como o citado no texto.

B As informações cadastradas no banco se referem ao padrão de
polimorfismos do tipo STR para lócus predeterminados.

C A base de dados que compõe o tipo de banco mencionado no
texto é oriunda do padrão de polimorfismos do tipo RFLP.

D Apenas os cromossomos sexuais de uma amostra de DNA são
sequenciados para a formação desse tipo de banco.

E Somente o DNA mitocondrial dos indivíduos é sequenciado
para a formação desse tipo de banco.

QUESTÃO 94

Na figura precedente é apresentado um padrão de polimorfismos de
DNA obtido em exame de paternidade após eletroforese em gel de
poliacrilamida. Com base nos dados da criança, da mãe e de três
homens — os supostos pais —, assinale a opção correta.

A Não é possível determinar a paternidade da criança com base
no padrão apresentado. 

B O homem 1 é o pai biológico da criança.
C O homem 2 é o pai biológico da criança.
D O homem 3 é o pai biológico da criança.
E O resultado do teste não permite distinguir se o homem 2 ou

o homem 3 é o pai biológico da criança. 

QUESTÃO 95

No que se refere a vestígios biológicos e extração de DNA, assinale

a opção correta.

A A confirmação de estupro depende da coleta de esperma para

a extração do DNA, por ser o espermatozoide uma célula

haploide.

B Vestígios biológicos coletados nos cadáveres devem ser

aquecidos a 90 ºC no laboratório para evitar a degradação do

DNA.

C Qualquer vestígio biológico deve ser armazenado no

laboratório à temperatura ambiente.

D Vestígios de pele coletados sob as unhas de cadáveres não

podem ser utilizados para a extração de DNA, já que a pele é

um tecido morto.

E Qualquer vestígio biológico coletado em cadáveres pela perícia

deve ser classificado, quanto à origem, antes da realização da

extração do DNA.

QUESTÃO 96

No que concerne a amostras biológicas, assinale a opção correta.

A O RNA se degrada mais lentamente que o DNA, razão por que

se deve optar por testá-lo no caso de o corpo ser encontrado

em locais que favoreçam a degradação das amostras.

B É possível confirmar a identidade de cadáver de criança pela

comparação entre seu DNA e o DNA de pais de crianças

desaparecidas. 

C Não é possível identificar ossadas por meio de testes de DNA,

uma vez que não se encontra DNA em ossos.

D Se a amostra de DNA coletada no cadáver estiver degradada,

não será possível compará-la com amostras de DNA de

suspeitos do crime coletadas a fresco.

E As precárias condições dos lixões impedem que se recupere

amostra de DNA de qualidade em corpos encontrados nesses

locais.

QUESTÃO 97

Os polimorfismos do tipo RFLP, utilizados na genética forense,

correspondem a 

A alterações no DNA mitocondrial.

B variações de tamanho de fragmentos de restrição.

C trocas de aminoácidos.

D sistemas de tipagem sanguínea.

E polimorfismos de trinca de bases.
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QUESTÃO 98

A figura precedente mostra as etapas A, B, C e D de uma reação em
cadeia da polimerase (PCR). Considerando essas informações e a
figura, assinale a opção correta acerca da técnica de PCR. 

A A etapa C representa a hibridização do DNA.
B A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA

ligase.
C A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA

polimerase.
D A etapa A representa a replicação do DNA.
E A etapa B representa a desnaturação do DNA.

QUESTÃO 99

O DNA mitocondrial tem sido muito usado em genética forense não
apenas pela sua abundância nas células, mas também pelo seu
mecanismo de herança peculiar. Com relação ao DNA mitocondrial
e seu padrão de herança, assinale a opção correta.

A As mitocôndrias são herdadas apenas do pai.
B O DNA mitocondrial é um DNA de fita simples.
C O DNA mitocondrial se insere no DNA dos autossomos.
D O DNA mitocondrial materno e o paterno sofrem

recombinação.
E As mitocôndrias são herdadas apenas da mãe.

QUESTÃO 100

Os polimorfismos do tipo STR são também chamados de

A microssatélites.
B minissatélites.
C polimorfismos de base única.
D variações de número de cópias.
E polimorfismos de aminoácidos.

Espaço livre




