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 CIRURGIÃO DENTISTA ORAL MENOR 

 

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

periodontite crônica é uma doença 

lentamente progressiva, associada a 

fatores locais ambientais bem 

conhecidos. De acordo com seu 

prognóstico analise os itens abaixo: 

 

1. Em casos nos quais a perda de inserção 

clínica e perda óssea não são muito 

avançadas (periodontite leve a moderada), o 

prognóstico geralmente é bom, contanto 

que a inflamação possa ser controlada 

através de uma boa higiene oral e da 

remoção dos fatores locais e retentivos de 

biofilme. 

 

2. Em pacientes com periodontite grave, como 

evidenciado pelo envolvimento avançado 

de furca e pela mobilidade clínica 

aumentada, ou em pacientes que não 

aderem às práticas de higiene oral, o 

prognóstico pode ser baixado para 

desfavorável. 

 

3. Pacientes diabéticos, mesmo que 

compensados, apresentam prognóstico 

bastante ruim se a periodontite for leve. 

 

4. Pacientes com gengivite associada apenas 

ao biofilme dental apresentam prognóstico 

não muito favorável. 

Marque a alternativa que apresenta os itens 

corretos: 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

E) 1 e 2 

 

22.  (CONCURSO MAURITI/2018) Leia 

o enunciado da questão:  

O processamento de artigos compreende 

a limpeza e a desinfecção e/ou 

esterilização de artigos. Os artigos são 

classificados em críticos, semicríticos e 

não-críticos. 

Correlacione as colunas de acordo com a 

classificação dos instrumentais utilizado 

na odontologia. 

A. Artigo crítico           

B. Artigo não-crítico       

C. Artigo semi-crítico  

 

(   ) Cureta McCall 11-12 

(   ) Sonda OMS 

(  ) Espelho para Fotografias extra-bucal 

(   ) Óculos de proteção  

(   ) Jaleco  

(  ) Afastador bucal  

 

A) A;B;B;C;C;B 

B) B;B;A;A;C;C 

C) B;A;C;B;C;B 

D) A;A;C;B;B;C 

E) C;C;A;B;B;B 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Leia o texto abaixo e responda o que se 

pede:  

Quanto mais os dentistas entenderem as 

variáveis clínicas e os substratos que 

podem influenciar a formação de uma 

camada híbrida efetiva, maior 
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probabilidade terão de criar adesões 

resina\dente duradoura.  O principal 

objetivo na adesão ao 

esmalte\dentina\cemento é a hibridização 

da estrutura dentaria desmineralizada e 

a consequente interação dos sistemas 

adesivos.   

 

 Sobre o passo a passo da técnica de uma 

restauração em resina compostas, marque a 

alternativa falsa. 

A) O processo de adesão a dentina é um 

desafio por ser um substrato dinâmico com 

inúmeras diferenças estruturais e variáveis 

(composição, fluidos dentinários, gradientes 

de pressão, variações de permeabilidade, 

comprimento e diâmetro dos túbulos, graus 

de calcificação, etc). 

B) Quando um material resinoso é aplicado na 

superfície do esmalte, condicionada com 

ácido, os monômeros são levados para 

dentro das irregularidades por atração 

capilar, estabelecendo assim, a adesão. 0 

fluxo de penetração dos adesivos nas áreas 

porosas resulta na formação de "tags" de 

resina que se unem mecanicamente a resina 

composta e ao esmalte previamente 

condicionado.  

C) A secagem excessiva da dentina após o 

condicionamento poderá acarretar a 

desidratação das fibras colágenas pela 

precipitação de proteínas provocando o 

colapso das mesmas e a consequente 

formação de espaços vazios, pois o sistema 

adesivo não conseguirá penetrar. 

D) A smear layer oclui os túbulos dentinários 

e aumento a permeabilidade da dentina em 

86%. A camada residual de dentina contém 

cristais de hidroxiapatita e bactérias.  

E) Um aspecto negativo smear layer é a 

sensibilidade pós-operatória e prevenção da 

penetração bacteriana nos túbulos 

dentinários, por ser permeável aos produtos 

bacterianos, que podem resultar em resposta 

inflamatória do tecido pulpar.  

 

24. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto 

à terapêutica medicamentosa para 

prevenção da endocardite infecciosa em 

pacientes portadores de válvulas 

cardíacas protéticas e que são alérgicos 

aos betalactâmicos (penicilinas e 

cefalosporinas), a alternativa correta é:  

A) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 dia 

antes do tratamento; 

B) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento; 

C) Amoxicilina oral 2g iniciada 1 hora antes 

do tratamento; 

D) Amoxicilina oral 500mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento; 

E) Cefalexina oral 500 mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

diagnóstico Endodôntico é fruto de uma 

série de informações isoladas, advindas 

do confronto da queixa principal do 

paciente com testes clínicos pulpares, 

perirradiculares, sondagem periodontal e 

exame radiográfico, além de outros testes 

complementares.  

Sobre o diagnóstico pulpar indique quais 

as características abaixo se referem a que 
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patologia pulpar descrita pelos números 

há seguir: 

 

1 - Pulpite reversível 

2 - Pulpite irreversível assintomática 

3 - Pulpite irreversível sintomática 

4 - Necrose pulpar 

 

( ) Resposta a testes térmicos negativo em 

decorrência do canal estar calcificado, onde 

o aspecto radiográfico apresentam 

espessamento do espaço do ligamento 

periodontal, podendo ser identificadas as 

chamadas lesões perirradiculares. 

 

( ) As características desta entidade patológica 

pode incluir dor aguda após estimulo 

térmico (demorando a cessar após a 

remoção do estimulo), dor espontânea (dor 

não provocada) e dor irradiada (dor 

reflexa). A resposta á palpação apical e 

percussão vertical pode ser negativa ou 

positiva, e o aspecto radiográfico pode se 

apresentar normal ou ligeiro espessamento 

do ligamento periodontal. 

 

( ) Muitas vezes não há neste caso uma queixa 

clínica dolorosa importante. Costumam 

responder normalmente ou de forma 

bastante moderada aos testes térmicos, 

podendo ter sofrido agressão ou cárie 

profunda, cuja remoção leva á exposição da 

polpa. Quando existe dor costuma ser 

intermitente (não continua), sobretudo por 

compressão.  

 

( ) Responde positivo para testes térmicos e 

elétricos, reagindo aos estímulos com 

resposta dolorosa de intensidade compatível 

com a excitação provocada. A palpação 

apical e percussão resulta em resposta 

negativa.  

Assinale a alternativa que indica a 

sequencia correta: 

 

A) 4; 2; 3; 1 

B) 4; 3; 2; 1 

C) 3; 2; 4; 1 

D) 3; 1; 4; 2 

E) 2; 1; 4; 3 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

dentes decíduos ou permanentes, para 

alcançar sua maturidade morfológica ou 

funcional, passam por um ciclo vital 

característico bem definido, composta 

por diversas fases. Durante essas fases do 

desenvolvimento dentário, podem 

ocorrer anomalias relacionadas com 

diversas etiologias, gerando situações que 

terão importâncias clínicas. 

 De acordo com o texto, correlacione a 

coluna 1 com a 2, relatando a sua 

definição de cada alteração de 

desenvolvimento, marcando o item que 

melhor representa.  

 

1- Geminação 

2- Fusão 

3- Concrescência  

 

(   ) União entre dois germes independentes.  

(  ) Uma fusão produzida após o inicio da 

formação radicular, nessa anomalias os 

dentes unem-se apenas pelo cemento.  

(  ) Tentativa de divisão de um germe dentário 

simples por invaginação, fenômeno esse 

que ocorre durante o estagio de proliferação 

do ciclo vital dos dentes.  
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A) 1;2;3 

B) 2;1;3 

C) 2; 3;1 

D) 3;2;1 

E) 3;1;2 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

líquen plano oral, é uma inflamação 

crônica do revestimento interior da boca 

que provoca o surgimento de lesões 

brancas ou avermelhadas muito 

dolorosas, sendo semelhantes a aftas. 

Quando surgem manchas na boca e 

existem suspeitas de líquen plano é 

aconselhado consultar um dentista para 

avaliar a possibilidade de ser outro 

problema. 

 Qual das alternativas não apresentam 

características e sintomas mais comuns 

do líquen plano oral: 

A) Manchas esbranquiçadas na boca 

B) Sensação de queimação na boca 

C) Manchas inchadas, vermelhas e dolorosas 

D) Sensibilidade excessiva para comida 

quente, ácida ou picante 

E) Inflamação periodontal  

 

28.  (CONCURSO MAURITI/2018) A 

importância em conhecer as diferenças 

anatômicas e fisiológicas entre a criança 

e o adulto, tem o intuito de estabelecer 

um padrão de procedimento seguro no 

uso dos anestésicos locais, incluindo a 

compreensão suas classificações quanto a 

estrutura química e a duração de ação 

cada um.  

 De acordo com a estrutura química 

assinale a alternativa que contenha 

apenas anestésico locais do tipo éster. 

 

A) Benzocaína, mepivacaiína, lidocaína e 

cloroprocaína. 
 

B) Articaína, benzacaína e bupivacaína. 
 

C) Articaína, lidocaína, procaína e tetracaína. 
 

D) Lidocaína, tetracaína, bupivacaína e 

cloroprocaína. 
 

E) Benzocaína, procaína, tetracaína e 

cloroprocaína. 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Conforme a Constituição Federal de 1988 

(CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever 

do Estado”. Assim foi criado o Sistema 

Único de Saúde (SUS), um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo, que 

abrange desde o simples atendimento para 

avaliação da pressão arterial até o 

transplante de órgãos, garantindo acesso 

integral, universal e gratuito para toda a 

população do país. O SUS, em conjunto 

com as demais políticas, deve atuar na 

promoção da saúde, prevenção de 

ocorrência de agravos e recuperação dos 

doentes.  A gestão das ações e dos serviços 

de saúde deve ser solidária e participativa 

entre os três entes da Federação: a União, 

os Estados e os municípios. 
 
  Leia abaixo um dos princípios o qual 

rege o SUS e assinale o item a qual o 

representa.  

 'O objetivo desse princípio é 

diminuir desigualdades. Apesar de todas 

as pessoas possuírem direito aos serviços, 
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as pessoas não são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas.' 
 
A) Integralidade 

B) Universalidade 

C) Equidade 

D) Participação popular 

E) Regionalização 

 

30. CONCURSO MAURITI /2018) Paciente 

A.M.A, sexo feminino, 14 anos de idade, 

compareceu ao atendimento de urgência 

odontológica relatando traumatismo 

dentário no elemento 11. Na anamnese a 

paciente relatou que brincava com uma 

colega e que bate a cabeção no cotovelo 

dela. Ao exame clínico observou uma 

redução do nível de exposição da coroa 

de aproximadamente 2mm em relação ao 

dente homólogo, além da gengiva 

marginal edemaciada com pequeno 

sangramento no sulco gengival. Ao 

exame radiográfico observamos a 

rizogenese completa do forame, além de 

não encontrar danos no periodonto. 

Qual o diagnóstico e tratamento do dente 

11 analisando os aspectos listados acima, 

assinale a alternativa a qual descreve 

respectivamente: 
 

A) Luxação Lateral e Proservação 

B) Luxação Extrusiva e Reimplante dentário 

C) Concussão e Tratamento endodôntico     

D) Luxação Intrusiva e Tracionamento 

ortodôntico 
 
E) Avulsão e Contenção rígida 

 

31) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre 

os acidentes e complicações em anestesia 

local, marque a opção correta: 

A) A estomatite aftosa recorrente ou herpes 

simples, podem ocorrer intraoralmente após 

uma injeção de anestésico local ou após 

qualquer trauma aos tecidos intraorais 

B) A sonolência excessiva tem relação com o 

metabolito glicinoxilidida presente na 

procaina 

C) O hematoma facial pode ser decorrente da 

lesão pela agulha no plexo arterial 

pterigóide 

D) A quebra da agulha ocorre de forma mais 

prevalente nas agulhas longas 

E) A anestesia acidental do nervo facial pode 

levar a uma dificuldade de elevar as 

pálpebras superiores 

 

32) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre 

as Soluções Anestésicas, marque a 

alternativa correta. 

A) O bissulfito de sódio é usado em uma 

concentração de 0,5% e 1% 

B) Solução de lidocaína a 2% com pH de 6,8 é 

acidificada a 4,2 pela adição de bissulfito 

C) O metilparabeno é utilizado em 

concentração 1% com ação bacteriostática 

D) O cloreto de sódio é adicionado para tornar 

a solução mais alcalina 

E) A porção iônica da solução é lipossolúvel 

33) (CONCURSO MAURITI/2018) O 

trauma em qualquer nervo pode levar a 

parestesia, inclusive pela própria agulha 
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anestésica nos procedimentos cirúrgicos 

orais. Mas independente do trauma, a 

própria solução pode ocasionar essa 

complicação. Qual a solução anestésica 

que de forma mais prevalente pode 

ocasionar parestesia nervosa por tempo 

prolongado? 

A) Articaína 

B) Bupivacaína 

C) Adrenalina 

D) Lidocaína 

E) Mepivacaína 

 

34) (CONCURSO MAURITI/2018) A 

descamação epitelial, como necrose em 

mucosas pode estar relacionado a 

anestesia odontológica, e pode ter 

etiologia na(o); 

A) aplicação de um anestésico tópico nos 

tecidos gengivais por um período 

prolongado 

B) penetração da agulha longa para anestesia 

regional 

C) caso de anestesia subperiosteal 

D) Localização anatômica do túber da maxila  

E) Vasoconstrictor felipressina com maior 

prevalência 

35) (CONCURSO MAURITI/2018) Na 

abordagem do trauma, a avaliação inicial 

é importante na identificação de lesões 

graves, portanto na avaliação das 

funções dos pares cranianos podemos 

encontrar: 

A) Alterações de acuidade visual pode ser 

encontrada em lesões do II e V par craniano 

B) Alterações na abertura palpebral pode ser 

encontrada em lesão do III para craniano 

C) Alteração na abertura bucal por ser 

encontrada em lesão do VII para craniano 

D) Amaurose pode ser encontrada na lesão do 

I (primeiro) para craniano 

E) Anosmia pode ser encontrada na lesão do 

III para craniano 

 

36) (CONCURSO MAURITI/2018) Nas 

fraturas faciais o reestabelecimento dos 

pilares de resistência são fundamentais, 

então para o suporte vertical temos; 

A) nasomaxilar, zigomático e pterigomaxilar. 

B) Condilar, Zigomático, Canino 

C) Frontonasal, canino, ângulo mandibular 

D) Linha Obliqua, canino, pterigomandibular 

E) Frontozigomatico, frontomaxilar, condilar 

 

37) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o 

tratamento das fraturas faciais, a 

utilização da fixação interna 

funcionalmente estável com placas e 

parafusos tem sido amplamente 

empregada, em detrimento das fixações 

com fio de aço. Sobre as duas abordagens 
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(Fio x Placa) assinale a alternativa 

correta; 

A) Após a redução fechada da fratura do corpo 

da mandíbula e a colocação dos 

componentes dentários ou do processo 

alveolar em relação adequada com a 

maxila, a necessidade de uma redução 

aberta deve ser determinada. Se ocorrer 

uma correta redução óssea, a fixação 

maxilomandibular permitirá uma 

estabilização adequada durante a fase 

inicial de cicatrização óssea, de 

aproximadamente 6 semanas. 

B) Em alguns casos, não é necessário obter 

uma redução anatômica ideal no tratamento 

conservador das fraturas condilares. Neste 

tipo de fratura, o deslocamento mínimo ou 

moderado do segmento condilar geralmente 

resulta em adequadas função e oclusão pós-

operatórias. Nesses casos, a fixação e 

imobilização intermaxilar constante é usada 

pelo tempo máximo de 6 a 8 semanas para 

adultos e de 30 a 45 dias para crianças, 

seguido de um período de reabilitação 

funcional intensivo  

C) Quando a redução aberta é realizada, deve 

ser obtido um acesso cirúrgico direto à área 

fraturada. Este acesso pode ser conseguido 

por meio de diversas abordagens cirúrgicas, 

dependendo da área da mandíbula fraturada. 

Ambas abordagens, intra e extra-orais são 

possíveis. Geralmente, a sínfise e a região 

anterior da mandíbula podem ser facilmente 

acessadas através de uma incisão extra-oral 

que sempre devem ser optadas pela 

possibilidade de visualização da redução. 

D) O método tradicional e ainda aceitável de 

estabilização óssea após a redução aberta 

tem sido a osteossíntese com fio de aço 

combinada com um período de fixação 

intermaxilar que dura 12 semanas. Este 

método de fixação pode ser realizado por 

meio de variadas técnicas de fio de aço e, 

em geral, é suficiente para manter os 

segmentos ósseos em suas posições corretas 

durante o tempo de consolidação da fratura. 

E) Atualmente, as técnicas de fixação interna 

rígida têm sido amplamente usadas para o 

tratamento de fraturas. Estes métodos 

utilizam placas ou parafusos ósseos, ou 

ambos, para uma fixação mais rígida e 

estabilização dos segmentos ósseos durante 

o período de consolidação da fratura. Até 

mesmo com a fixação rígida, uma adequada 

relação oclusal deve ser estabelecida antes 

da redução e fixação dos segmentos ósseos. 

As vantagens da técnica de fixação rígida 

no tratamento das fraturas mandibulares 

incluem a diminuição do desconforto e a 

possibilidade de retorno de todas funções 

mastigatórias normais no pós-operatório 

imediato. 

 

38) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre 

as manobras de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP), marque a 

alternativa correta. 

A) O procedimento “ver, ouvir e sentir“ se há 

respiração é sempre o início do algoritmo. 

B) Grande ênfase nas compressões torácicas 

de alta qualidade. É aceitável, inclusive, 

que o leigo realize apenas as compressões 

(sem ventilação). 

C) O tradicional ABC foi substituído pelo 

BAC (Respiração, vias aéreas e massagem). 

Ou seja, o socorrista atuando sozinho deve 

iniciar a ressuscitação com 2 ventilações e 

15 compressões cardíacas. 

D) A desfibrilação deve ser realizada após 

estabilização da circulação. 
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E) A ventilação é prioridade máxima no início 

da RCP, e esforços devem ser dirigidos 

para manter a oxigenação encefálica. 

 

39) (CONCURSO MAURITI/2018) 

Achados como dificuldade respiratória, 

tontura, formigamento dos dedos dos 

pés, mãos ou lábios, dor torácica, 

xerostomia e alcalose são de; 

A) Angina 

B) Crise de Asma 

C) Hiperventilação 

D) Doença pulmonar obstrutiva crônica 

E) Sindrome de Sjogren 

 

40) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o 

Tratamento do paciente com supressão 

suprarrenal que necessite de cirurgia 

oral menor, marque a alternativa 

correta. 

A) Instruir o paciente a dobrar a dose usual 

diária de corticoide no dia anterior e 6 dias 

após o procedimento 

B) Deve ser instituída hemodiálise 01 dia antes 

e 01 dia após o procedimento 

C) O paciente deve realizar betabloqueadores 

para a regulação simpática e evitar picos 

hipertensivos que comprometam o aparelho 

renal 

D) Após 12 dias de pós-operatório, o paciente 

pode suspender a dose excedente de 

corticoides. 

E) Em geral os procedimentos menores só 

necessitam de controle de ansiedade. 

 

41) (CONCURSO MAURITI/2018) Existe 

uma condição que soma achados clínicos 

de máculas pigmentadas, chamadas café 

com leite, geralmente unilaterais no 

tronco e coxa, displasia fibrosa 

poliostótica e precocidade sexual. Faz 

parte de qual síndrome? 

A) Sindrome de Apert 

B) Neurofibromatise 

C) Síndrome de Gorlin 

D) Síndrome de McCune-Albright 

E) Síndorme dos carcinomas nevoides 

basocelulares 

 

42) (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo a reportagem do dia 18 de Julho 

de 2018, no portal do ministério da 

saúde; “Até o dia 17 de julho, 444 casos 

foram confirmados de sarampo no 

Amazonas e 216 em Roraima. Todos estão 

relacionados à importação. O Ministério 

da Saúde atualizou nesta quarta-feira (18) 

as informações repassadas pelas 

secretarias estaduais de saúde sobre a 

situação do sarampo no país. Atualmente, 

o país enfrenta dois surtos de sarampo, em 

Roraima e Amazonas. No entanto, os 

surtos estão relacionados à importação. 

Isso ficou comprovado pelo genótipo do 

vírus (D8) que foi identificado, que é o 

mesmo que circula na Venezuela”.  
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 Uma das formas de manifestação do 

sarampo na cavidade oral, e que pode 

levar o dentista a suspeitar do 

diagnóstico é um determinado sinal 

clínico. Marque abaixo qual é essa 

manifestação. 

A) Mancha de Koplick  

B) Mancha de Fordice 

C) Sinal de Quinn 

D) Úlcera persistente 

E) Mancha em alvo, vermelha com halo 

esbranquiçado 

 

43- (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a 

instalação de implantes em mandíbulas 

atróficas, marque a opção correta; 

A) 4 implantes podem ser instalados com 2mm 

além do bordo inferior da mandíbula e 2mm 

supracrestal. 

B) 5 implantes devem ser instalados com a 

condição de não ultrapassar a cortical 

inferior da mandíbula 

C) 2 implantes com confecção de overdenture 

apresenta estabilidade inferior as demais 

técnicas de próteses fixas, porém o índice 

de falhas na osteointegração é bem menor. 

D) O enxerto ósseo não está indicado para 

altura óssea anterior com menos de 6mm 

E) Os implantes só podem ser instalados após 

6 meses de enxertia óssea de mandíbulas 

atróficas. 

 

44) (CONCURSO MAURITI/2018) Nas 

reconstruções com implantes 

ósseointegrados, temos que; 

A) A distância de 7mm do osso a área de 

contato das próteses promove 100% de 

chance de criar papila favorecendo 

pacientes com sorriso gengival 

B) A fíbula é um osso que suporta cargas e 

possui dimensão para reconstruir 

esteticamente e funcionalmente a 

mandíbula 

C) A perda óssea esperada com a colocação de 

implantes tem que ser de no máximo de 3 

mm nos primeiros 12 a 18 meses 

D) Implantes com até 25 graus de inclinação 

podem evoluir com estabilidade 

E) Está contra-indicada reabilitação com 

implantes ósseointegrados para pacientes 

que se trataram de Câncer de cabeça e 

pescoço e realizaram quimioterapia 

 

45) (CONCURSO MAURITI/2018) Tumor 

Odontogênico com achados histológicos 

de ilhas de cordões de epitélio 

odontogênico em um estroma colágeno 

denso, e sobre achados radiográficos 

mostra-se radiopaco e radiotransparente. 

Se trata de: 

A) Ceratocisto 

B) Odontoma composto 

C) Odontoma complexo 

D) Ameloblastoma 

E) Tumor de pindborg 
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46) (CONCURSO MAURITI/2018) Com 

relação às incisões realizadas na 

exodontia cirúrgica (ou aberta) avalie as 

afirmações: 

I – A base da incisão deve ser mais ampla que 

a margem livre (ápice); 

II – As incisões não podem ser realizadas na 

porção mais apical da gengiva marginal 

livre e também não podem ser realizadas na 

porção central das papilas interdentais; 

III – Ao fim do ato operatório o traço 

incisional deve estar apoiado em tecido 

ósseo sadio; 

Marque a alternativa correta 

A) Apenas a afirmação II está correta;  

B) Apenas a afirmação III está correta: 

C) Apenas I e III estão corretas; 

D) Apenas I e II estão corretas; 

E) Todas estão corretas; 

 

47) (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

dentes incisivos laterais superiores que 

apresentam variações anatômicas, e 

devem ter os movimentos de luxação à 

fórceps; 

A) vestibular e levemente para palatino. 

B) mesio-distal. 

C) para palatino, somente 

D) palatino e levemente para vestibular 

E) de rotação ao longo eixo do dente. 

 

48) (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale 

a alternativa incorreta: 

A) A prevenção da pericoronarite é uma das 

principais indicações para a remoção de um 

dente incluso;  

B) A prevenção de formação de cistos e 

tumores odontogênicos é uma das 

indicações para a remoção de dentes 

inclusos; 

C) A remoção de dentes impactados é indicada 

para evitar a reabsorção de raízes de dentes 

adjacentes; 

D) Os dentes inclusos são aqueles que, 

chegada a época normal de erupção 

encontram-se no interior dos tecidos, 

circundados por tecido ósseo ou tecido 

ósseo e mucoso. 

E) A dor de origem indeterminada não tem 

nenhuma relação com a presença de dentes 

inclusos 

 

49) (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo a classificação de Winter e Pell 

& Gregory, para terceiros molares 

inferiores, o dente que apresentará um 

grau de maior dificuldade para sua 

remoção será o: 

A) Distoangular, classe II, posição C. 

B) Horizontal, classe II, posição C. 

C) Mesioangular, classe II, posição C. 

D) Vertical, classe I, posição A. 
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E) Mesioangular, classe II, posição B. 

 

50) (CONCURSO MAURITI/2018) Qual 

das opções abaixo tem indicação formal 

para o uso de antibióticos em infecções 

odontogênicas? 

A) Envolvimento apenas de espaços faciais 

secundários 

B) Abscesso crônico bem localizado 

C) Pericoronarite branda 

D) Abscessos reduzidos localizados do lado 

vestibular 

E) Pulpite irreversível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


