
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
ODONTOPEDIATRIA 

 

Questão nº: 21 

Em relação à dentição mista, o ciclo definido para o grau de sobremordida que 

aumenta dos 09 aos 12 anos de idade e indicam uma redução após os 12 anos de 

idade está relacionada, de acordo com GUEDES-PINTO (2010), ao crescimento: 

 

a) Do ramo da mandíbula. 

b) Da maxila. 

c) Da abertura da fenda palatina. 

d) Da curva de Spee. 

 

Questão nº: 22 

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), em relação aos pacientes com 

necessidades especiais, qual a síndrome que tem como característica principal o 

bruxismo? 

 

a) Rett 

b) Pierre-Robin 

c) Goldemar 

d) Turner 

 

Questão nº: 23 

Sobre os “efeitos hipotéticos” do flúor na formação do esmalte, escritos por 

FEJERSKOV et al , assinale a opção correta, de acordo com GUEDES-PINTO 

(2010): 

 

a) Efeitos na fase de maturação dos ameloblastos, acarretando aumento da remoção de 

proteínas e água. 

b) Efeitos na nucleação e crescimento dos cristais em todos os estágios de formação do 

esmalte. 



c) Efeitos na homeostase do fósforo. 

d) Efeitos na fase secretora dos odontoblastos, acarretando diminuição da produção de 

matriz, mudança na sua composição e no mecanismo de transporte de íons. 

 

Questão nº: 24 

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), sobre a erupção dentária, é correto 

afirmar que: 

 

a) A fase eruptiva vai desde a chegada do dente ao plano oclusal até a sua queda ou 

extração. 

b) Os incisivos e caninos permanentes ocupam uma posição lingual aos decíduos, antes 

de os decíduos erupcionarem, porém em criptas ósseas diferentes. 

c) A fase pré-eruptiva tem inicio com a diferenciação dos germes dos dentes e termina 

com a completa formação da coroa. 

d) Na fase eruptiva, os maxilares crescem em altura, cumprimento e em largura, 

realizando os germes dentários movimentos de corpo e excêntrico. 

 

Questão nº: 25 

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), sobre a fase de erupção pré-oclusal, 

podemos afirmar que: 

 

a) Ocorre no instante que as cúspides em desenvolvimento alcançam a altura da crista 

alveolar. 

b) Tem 3 fases: eruptiva, pós- eruptiva e de maturação. 

c) O germe dentário sucessor desenvolve-se primeiro dentro da mesma cripta que seu 

antecessor decíduo e o osso envolve os mesmos germes dentários, mas não está 

completamente fechado sobre eles. 

d) Com o inicio do movimento eruptivo do dente, é criado espaço para a raiz em 

formação, e a reabsorção não ocorre mais no assoalho da cripta. 

 

 

 



Questão nº: 26 

Em relação à calcificação e erupção do Incisivo Central Superior Permanente, 

pode-se afirmar, de acordo com GUEDES-PINTO (2010), que: 

 

a) A calcificação da coroa ocorre por volta de 3 a 4 anos e a erupção ocorre por volta de 

8 a 9 anos. 

b) A calcificação da coroa ocorre por volta de 1 a 2 anos e a erupção ocorre por volta de 

6 a 7 anos. 

c) A calcificação da coroa ocorre por volta de 4 a 5 anos e a erupção ocorre por volta de 

7 a 8 anos. 

d) A calcificação da coroa ocorre por volta de 18 a 21 meses e a erupção ocorre por 

volta de 7 a 8 anos. 

 

Questão nº: 27 

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), em relação a anestesia local, para quanto 

deve-se reduzir a dose total máxima do anestésico local, com finalidade de  evitar a 

toxicidade, em crianças e pacientes debilitados? 

 

a) Reduzir para 1/2.  

b) Reduzir para 1/3. 

c) Reduzir para 1/6. 

d) Reduzir para 1/8. 

 

Questão nº: 28 

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), com relação à técnica radiográfica 

interproximal, é incorreto afirmar: 

 

a) A angulação vertical deve estar entre 8 e 10 graus. 

b) A angulação horizontal deve ser paralela às faces proximais dos dentes. 

c) A angulação vertical deve ser de 0 a 5 graus. 

d) A angulação da criança na cadeira deve ser com a linha trágus-asa do nariz paralela 

ao plano horizontal. 

 



Questão nº: 29 

Em relação a anquilose dentária, o grau de infraoclusão moderada refere-se , 

segundo CORRÊA (2010) : 

I-Quando a superfície oclusal está localizada aproximadamente 1 mm abaixo do 

plano oclusal dos dentes adjacentes. 

II-Quando a superfície oclusal está localizada no nível ou abaixo do tecido gengival 

interproximal de um ou de ambos os dentes adjacentes. 

III-Quando a superfície oclusal e ambas as cristas marginais estão localizadas no 

nível do ponto de contato ou ligeiramente abaixo do ponto de contato dos dentes 

adjacentes.  

Está (ão) correta (s): 

 

a) Somente a I. 

b) Somente a II. 

c) Somente a III. 

d) Somente I e II. 

 

Questão nº: 30 

  Segundo CORRÊA (2010), em relação ao óxido nitroso, a analgesia relativa pode 

acontecer com concentração, em percentual de: 

 

a) 35% a 65% de óxido nitroso. 

b) 30% a 60% de óxido nitroso. 

c) 25% a 45 %de óxido nitroso. 

d) 45% a 65% de óxido nitroso. 

 

Questão nº: 31 

 Em relação à seleção das resinas utilizadas para restauração em dentes decíduos, 

estão sendo usadas as que possuem tamanho de partículas inferiores a um-

micrômetro e níveis de carga elevados, variando de 75% a 86% em peso. Essas 

resinas segundo CORRÊA (2010) são muito usadas, tem indicação universal, no 

entanto, não são indicadas para que tipos de preparos? 

 



a) Classe I ou II pequenas. 

b) Classe II ou IV extensas. 

c) Classe I ou IV extensas. 

d) Classe II ou V pequenas. 

 

Questão nº: 32 

A Prometazina é uma fenotiazina com propriedades sedativas e anti-histamínicas. 

Ela é bem absorvida após a ingestão oral. Com relação às fenotiazinas empregadas 

como drogas sedativas para paciente odontopediátrico, é correto afirmar de 

acordo com McDONALD (2011), que: 

 

a) São indicadas em crianças com histórico de asma e apnéia noturna. 

b) Podem ser utilizadas em crianças propensas à convulsão. 

c) O início da ação ocorre dentro de 15 a 60 minutos, com um pico em 1 a 2 horas. 

d) Tem duração de 1 a 3 horas. 

 

Questão nº: 33 

Em relação aos selantes de cicatrículas e fissuras, podemos definir um selante “sem 

carga” e um selante “com carga” apresentando menos e mais resistência 

respectivamente. De acordo com CORRÊA (2010), qual a alternativa correta 

respectivamente para cada tipo de selante em relação às partículas inorgânicas? 

 

a) 19% ou menos /20% ou mais. 

b) Entre 17% e 19% / 20% a 22%. 

c) 19% ou mais/ 20% ou mais. 

d) 18% ou mais/ 20% ou mais. 

 

Questão nº: 34 

Em relação aos padrões de erupção anormal dos primeiros molares permanentes, 

molares ectópicos irreversíveis que permanecem não irrompidos, se não tratados, 

podem causar, de acordo com McDONALD (2011): 

 

 



a) Retenção prolongada do segundo molar decíduo. 

b)Deslocamento assimétrico do primeiro molar superior em direção a um 

posicionamento de classe III. 

c) Extrusão do molar antagonista com a distorção da curva inferior de Spee. 

d) Perda precoce do segundo molar decíduo com um resultante acréscimo de 

comprimento do arco do quadrante. 

 

Questão nº: 35 

Segundo McDONALD (2011), em relação à Amelogênese Imperfeita, é incorreto 

afirmar: 

 

a) Afeta ambas as dentições, decídua e permanente. 

b) O esmalte apresenta rugosidades e permeabilidade aumentada. 

c) Pode ser classificada em 3 tipos : hipocalcificado, hipomaturado e hipoplásico. 

d) No tipo hipoplásico a espessura do esmalte é normal, mas a calcificação é deficiente 

e o esmalte é amolecido.  

 

Questão nº: 36 

Segundo McDONALD (2011), de acordo com a cronologia da dentição humana 

estabelecida por LOGAN & KRONFELD, o incisivo central superior permanente 

apresenta início da formação do tecido duro e esmalte completo, respectivamente 

de: 

 

a) 2 a 3 meses e 3 a 4 anos. 

b) 3 a 4 meses e 4 a 5 anos. 

c) 4 a 5 meses e 6 a 7 anos. 

d) 6 a 7 meses e 5 a 6 anos. 

 

Questão nº: 37 

Segundo McDONALD (2011), o padrão ideal para a face frontal de uma criança de 

7 anos de idade deve incluir os seguintes critérios, com exceção de: 

 



a) A distância entre o subnasal e a borda inferior do lábio superior representa um terço 

de distância entre o subnasal e o mento. 

b) A borda do incisivo central superior é 3 mm abaixo da borda inferior do lábio 

superior. 

c) Largura da base das asas do nariz igual à largura entre os cantos internos dos olhos. 

d) Distância entre a glabela e o subnasal igual à distância do subnasal ao mento. 

 

Questão nº: 38 

Segundo McDONALD (2011), mordidas cruzadas posteriores funcionais: 

 

a) Mostram contatos transversais cúspide a cúspide bilateralmente com um arco maxilar 

constrito de largura insuficiente para confinar a dentição inferior no contato inicial. 

b) São um dos problemas de oclusão mais comuns observados nas dentições mista e 

decídua, com um taxa de incidência de 15 a 18% das crianças. 

c) Envolvem um deslocamento protrusivo da mandíbula durante o fechamento. 

d) São causadas exclusivamente por interferências caninas primárias verticais. 

 

Questão nº: 39 

Após o fechamento cirúrgico primário do palato fissurado de bebês entre 12 meses 

e 2 anos de idade, aproximadamente, qual é o percentual de pacientes que 

demonstram algum grau de deficiência velofaríngea, segundo McDONALD 

(2011)? 

 

a) 10% 

b) 14% 

c) 25% 

d) 42% 

 

Questão nº: 40 

A causa de mancha verde, observada com mais frequência nos dentes de pessoas 

jovens é desconhecida, embora se acredite que resulte da ação de bactérias 

cromogênicas sobre o esmalte. Com relação a este tipo de mancha extrínseca, de 

acordo com McDONALD (2011), podemos afirmar que: 



 

a) As meninas são mais frequentemente afetadas que os meninos. 

b) O depósito é mais frequente no terço médio da superfície vestibular dos dentes 

posteriores. 

c) A respiração bucal não interfere no acúmulo das manchas. 

d) A cor da mancha varia de verde-escuro a um verde-amarelado claro. 

 

Questão nº: 41 

Embora a adoção da terapia mecânica para controle do biofilme possa 

proporcionar excelentes resultados, é evidente que muitos pacientes são incapazes, 

pouco propensos ou não treinados para a execução de tal prática efetivamente. 

Além disso, certos pacientes com doenças periodontais, por exemplo, ou 

imunocomprometidos, necessitam de assistência adicional, além de mecanoterapia 

para manter a condição normal de saúde bucal. Em função destas evidências, 

foram desenvolvidos agentes quimioterápicos como adjuvantes no controle da 

placa. Segundo McDONALD (2011), dentre estes agentes quimioterápicos, 

podemos citar: 

 

a) Agentes de interferência na adesão da placa: mucinas e protease. 

b) Agentes modificadores de placa: ácido polivinilfosfórico de sódio e perfluoralquil.  

c) Agentes fenólicos neutros: clorexidina e alexidina. 

d) Agentes de oxigenação: peróxidos e perborato. 

 

Questão nº: 42 

Segundo McDONALD (2011), parafusos expansores do tipo Hyrax fixos são 

preferidos para mordidas cruzadas posteriores bilaterais com pronunciada 

constrição maxilar que exigem: 

 

a) 9 a 12 mm de expansão para correção da discrepância transversal. 

b) 3 a 5 mm de expansão para correção da discrepância transversal. 

c) 6 a 8 mm de expansão para correção da discrepância transversal. 

d) Expansão superior a 12 mm para correção da discrepância transversal. 

 



Questão nº: 43 

Pacientes com anemia falciforme têm uma desordem hemolítica autossômica 

recessiva. Com relação ao tratamento odontológico destes pacientes, de acordo 

com McDONALD (2011), é incorreto afirmar: 

 

a) O uso de anestesia local com vasoconstritores não é contraindicado em pacientes com 

anemia falciforme.  

b) A restauração do dente, incluindo as pulpotomias, é preferível às extrações. 

c) As pulpectomias em dentes não vitais são sempre contraindicadas.  

d) O uso de óxido nitroso não é contraindicado para esses pacientes. 

 

Questão nº: 44 

Com relação ás fraturas radiculares, assinale a alternativa incorreta, de acordo 

com DUQUE (2013). 

 

a) A conduta diante de fraturas no terço cervical é a exodontia. 

b) A exodontia de dentes decíduos e permanentes é indicada em casos de fraturas 

longitudinais e oblíquas. 

c) Nos casos de fraturas transversais no terço apical, com justaposição dos segmentos, o 

acompanhamento clínico e radiográfico é indicado. 

d) O acompanhamento clínico e radiográfico recomendado é: 1 dia, 7 dias, 1 mês , 2 

meses, 3 meses , 6 meses e 12 meses. 

 

Questão nº: 45 

Dentre os anti-inflamatórios esteroidais existem a dexametasona e a betametasona. 

Em odontopediatria, segundo DUQUE (2013), a betametasona é preferível porque:   

 

a) Possui melhor efeito dose- resposta. 

b) É o único disponível em solução gotas. 

c) Tem sabor agradável. 

d) Possui menos efeitos colaterais. 

 

 



Questão nº: 46 

O filme deve ser posicionado no sentido transversal e a criança deve ocluir com 

cuidado para não danifica-lo. O filme deve formar um ângulo de 30% com o plano 

horizontal, e o cilindro, um ângulo de 65 a 90°. A técnica radiográfica descrita, 

segundo DUQUE (2013) é a:  

 

a) Técnica Periapical Anterior Modificada Superior. 

b) Técnica Periapical Posterior Superior.  

c) Técnica Periapical Superior. 

d) Técnica Casati Alvares. 

 

Questão nº: 47 

Em bebês, a cárie dentária pode apresentar-se de duas formas. A primeira forma 

está associada à presença de um ou mais dentes cariados, extraídos ou restaurados; 

a segunda forma, mais agressiva, ocorre quando padrões atípicos rampantes da 

doença são observados. As duas formas são designadas, segundo DUQUE (2013), 

respectivamente:  

 

a) Cárie de mamadeira e cárie severa da infância. 

b) Cárie da primeira infância e cárie severa da infância. 

c) Cárie severa da infância e cárie de mamadeira. 

d) Cárie pré-escolar e cárie de mamadeira. 

 

Questão nº: 48 

Segundo TOLEDO (2012), no método sistêmico de utilização do flúor, este é 

ingerido passando pela cavidade bucal, onde tem efeito tópico e após seu 

metabolismo, retorna à cavidade bucal pela saliva e pelo fluido crevicular. Na 

utilização sistêmica, de acordo com o autor citado, o flúor fica presente na saliva 

total na seguinte concentração: 

 

a)  0,01-0,05 ppm F 

b)  0,05-0,10 ppm F 

 



c)  0,10-0,20 ppm F 

d)  0,20-0,50 ppm F 

 

Questão nº: 49 

Segundo TOLEDO (2012), as lesões cariosas não cavitadas, são lesões 

subsuperficiais que mantém uma camada superficial mais mineralizada que sua 

subsuperfície. Esta camada externa , segundo o autor, apresenta:  

 

a) De 0,5 a 2,0 µm de espessura. 

b) De 5,0 a 10,0 µm de espessura. 

c) De 10,0 a 20,0 µm de espessura. 

d) De 20,0 a 50,0 µm de espessura. 

 

Questão nº: 50 

Quanto a rizólise, marque a alternativa que corresponde as doenças associadas ao 

seu atraso, de acordo com GUEDES-PINTO (2010): 

I- Hipotireoidismo 

II- Hipopituitarismo 

III- Disostose Cleidocraniana 

IV- Diabetes 

V- Anemia falciforme 

 

a) Somente I e II. 

b) Somente I, II e III. 

c) Somente I, IV e V. 

d) Somente IV e V. 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


