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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

Na quebra da homeostase da composição microbiana da cavidade
oral, os Streptococcus mutans são capazes de desenvolver uma
resposta adaptativa às condições ácidas. Essa resposta inclui
A interrupção do metabolismo predominantemente
homofermentativo.
B elevação
da
atividade
do
sistema
fosfoenolpiruvato-fosfotransferase (PTS).
C diminuição da impermeabilidade protônica em baixo pH.
D aumento da atividade glicolítica e do sistema de exclusão
de prótons/ATPase (H+/ATPase).
QUESTÃO 32

Os microrganismos da cárie não se prendem diretamente
à superfície mineralizada do dente, pois os dentes são sempre
revestidos por uma película adquirida que tem a função de
A
B
C
D

selecionar o transporte de íons dos tecidos dentais.
lubrificar e proteger a superfície do dente.
adsorver microrganismos seletivamente.
gerar o atrito necessário à mastigação.
QUESTÃO 33

A terapia fotodinâmica pode ser utilizada, como uma medida
alternativa, contra os fatores etiológicos da cárie dentária.
Os elementos envolvidos nessa técnica terapêutica incluem
A
B
C
D

fotoiluminador, emissão de laser e gás carbônico.
fotossensor, propagação de ondas e oxigênio.
fotopolimerizador, dispersão de fótons e dióxido de carbono.
fotossensibilizador, ativação da luz e oxigênio molecular.
QUESTÃO 35

Na terapia fotodinâmica para tratamento contra a cárie dentária,
a combinação de fatores como fotosensibilizador (PS), ativação
da luz e oxigênio molecular promove a
A
B
C
D

destruição das células alvo.
produção de anticorpos.
ativação de células imunológicas.
manutenção da homeostasia.
QUESTÃO 36

Os fluoretos têm papel no controle compensatório dos ciclos
de desremineralização porque
A
B
C
D

reduzem a velocidade da perda mineral líquida.
estimulam os fenômenos de redeposição mineral.
reduzem a solubilidade aos ácidos da placa dental.
diminuem a resistência do esmalte ao desafio cariogênico.
QUESTÃO 37

De modo geral, em doses inibitórias, os fluoretos, no biofilme,
podem
A
B
C
D

diminuir o número de bactérias ácido-sensíveis.
elevar o acúmulo de ácidos.
aumentar a produção ácida.
reduzir a glicólise.
QUESTÃO 38

Internet: <www.orthoblanc.com.br>.

A figura precedente mostra uma fratura de esmalte/dentina
sem exposição pulpar e sem invasão de espaços biológicos.
Devido à ausência do fragmento dental, o profissional responsável
pelo atendimento do paciente optou pela realização, no dente
fraturado, de uma restauração direta de resina composta.
Nessa situação, durante o preparo cavitário, para garantir
à restauração melhor mimetização e disfarçar a interface
dente/restauração, deve-se fazer
A
B
C
D

a regularização horizontal incisal.
o bisel do ângulo incisal.
um contra-bisel incisal.
uma canaleta interna na face palatina.

Durante o exame da cavidade oral, a retirada de um tecido, ou de
parte dele, para exame de diagnóstico deve ser realizada somente
se não for possível obter o diagnóstico definitivo da lesão
utilizando-se outras modalidades de avaliação. Considerando essa
informação, ao se deparar com uma ulceração bucal, medindo
0,8 mm, em paciente com histórico de câncer bucal submetido
a cirurgias extensas e à radioterapia, o cirurgião-dentista, ao fazer
o controle, realiza a retirada dessa ulceração por
A
B
C
D

citologia esfoliativa.
raspagem incisional.
biópsia esfoliativa.
punção aspirativa.
QUESTÃO 39

A lâmina aponeurótica, uma das estruturas a serem inspecionadas
durante o exame da cavidade oral, situa-se no(a)
A
B
C
D

mucosa.
vestíbulo.
palato mole.
palato duro.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 45

Um sorriso simétrico revela a função normal do nervo facial,
ao passo que um sorriso assimétrico (sorriso caído) pode indicar
a paralisia do nervo facial. Essa situação pode ser observada
durante a avaliação do paciente por meio do(a)

Um adolescente de dezesseis anos de idade que será
submetido a tratamento ortodôntico foi encaminhado a um
clínico geral para a prevenção de doença periodontal. O exame
laboratorial de saliva desse adolescente revelou altos níveis
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

A
B
C
D

Nessa situação, o parecer do clínico-geral deverá alertar o paciente
e o ortodontista quanto ao risco de desenvolvimento de

teste funcional.
anamnese.
palpação.
inspeção.
QUESTÃO 41

Um paciente com cinquenta e sete anos de idade procurou
uma clínica odontológica para a restauração do dente 36.
Após exame clínico, considerando o grau de destruição do dente,
o cirurgião-dentista indicou uma prótese de porcelana com alta
resistência à mastigação.
Nesse caso clínico, o material mais adequado para a confecção
da prótese é a cerâmica
A
B
C
D

infiltrada por vidro.
com alto teor de zircônia.
com alto teor de alumina.
feldspática.
QUESTÃO 42

Para a polimerização do primeiro incremento de uma restauração
tipo classe I que cobre a parede lingual e parcialmente a parede
pulpar de um pré-molar inferior, o melhor posicionamento
e o tempo satisfatório são, respectivamente
A
B
C
D

vestibular, 30 segundos.
vestibular, 60 segundos.
lingual, 30 segundos.
lingual, 60 segundos.
QUESTÃO 43

O ângulo entre o plano de aplicação da fonte luminosa
e a superfície a ser polimerizada para se obter a máxima eficácia
de polimerização mede
A
B
C
D

30°.
45°.
60°.
90°.
QUESTÃO 44

Considere que uma mulher de trinta anos de idade, grávida, procure
o serviço odontológico para tratamento de uma gengivite.
Nessa situação, a condição sistêmica da paciente somada à sua
condição periodontal está mais associada à espécie bacteriana
A
B
C
D

Porphyromonas gingivalis.
Treponema denticola.
Fusobacterium nucleatum.
Prevotela intermedia.

A
B
C
D

gengivite supurativa.
periodontite agressiva.
periodontite de progressão lenta.
gengivite úlcero-necrosante.
QUESTÃO 46

Em se tratando de paciente submetido a cirurgia periodontal,
a técnica mais adequada para a limpeza nos sítios de cicatrização
é a de
A
B
C
D

Fones.
Stillman.
Chaters.
Leonard.
QUESTÃO 47

A quantidade de osso remanescente e sua angulação na área
edêntula são parâmetros fundamentais para o correto planejamento
da reabilitação por implantes dentários. A dimensão óssea
no comprimento MD para colocação de implante é de
A
B
C
D

3,5 mm.
5,0 mm.
7,0 mm.
9,0 mm.
QUESTÃO 48

Considerando que interpretação radiográfica é uma ferramenta
importante para a definição das estruturas mineralizadas normais
ou anômalas, assinale a opção que apresenta a sequência correta
das estruturas mais radiotransparentes para as mais radiopacas.
A
B
C
D

fluido, gordura, medula óssea, tecido mole
fluido, gordura, tecido mole, medula óssea
gordura, fluido, medula óssea, tecido mole
gordura, fluido, tecido mole, medula óssea
QUESTÃO 49

Um homem, com sessenta e quatro anos de idade,
em avaliação de rotina da condição periodontal, foi submetido
a exame radiográfico periapical completo. O laudo radiográfico
indicou a existência de aumento de radiolucidez da raiz do dente
próximo à crista alveolar, caracterizando uma sombra semicircular
com ápice da radiolucência posicionado em direção à região apical
do dente.
Nessa situação, a característica radiográfica citada relaciona-se
à existência de
A
B
C
D

cratera interproximal.
perda de tábua óssea lingual ou vestibular.
defeito infra-ósseo de duas paredes.
defeito infra-ósseo de três paredes.
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QUESTÃO 50

Uma mulher com vinte e sete anos de idade é portadora
de lesão na região do canino e do incisivo lateral superior esquerdo.
Ao exame radiográfico, foi identificada uma lesão radiolúcida com
borda corticalizada, além de calcificações no interior da massa
tumoral, o que promovia o deslocamento das raízes do canino e do
incisivo lateral.
Nesse caso clínico, o diagnóstico mais provável é de
A
B
C
D

mixoma odontogênico.
tumor odontogênico adenomatoide.
granuloma central de células gigantes.
neurilemoma.
QUESTÃO 51

Em relação aos princípios de anti-inflamatórios esteroides
e de anti-inflamatórios não esteroides (AINE) em odontologia,
assinale a opção correta.
A Os AINE potentes inibem o crescimento bacteriano, por isso
eles são importantes como agentes antimicrobianos.
B Na ausência de sinais clínicos inflamatórios, deve-se
prescrever o uso dos AINE em situações de predomínio da dor,
por suplantarem os efeitos de analgésicos.
C Diferentemente dos AINE, que são apenas sintomáticos,
os anti-inflamatórios esteroides alteram a evolução da doença.
D Quanto à eficácia, os anti-inflamatórios esteroides suplantam
os AINE e são recomendados em casos não responsivos com
AINE.
QUESTÃO 52

Assinale a opção correta, acerca de fármacos e sua relação com
prescrições e procedimentos odontológicos.
A Os fármacos bloqueadores adrenérgicos reproduzem os efeitos
da estimulação simpática, causando vasoconstrição local.
B Os fármacos parassimpaticolíticos inibem a ação dos fármacos
adrenérgicos, são agonistas da acetilcolina e podem interagir
com os anti-histamínicos, o que promove melhora da
xerostomia.
C Os fármacos simpaticomiméticos são antagonistas da
acetilcolina, sendo muito empregados como antisialogogos.
D Os fármacos parassimpaticomiméticos ou colinérgicos geram
efeitos similares aos efeitos da acetilcolina, podendo
a produção de saliva ser induzida por medicamentos como
a pilocarpina.
QUESTÃO 53

No que se refere aos procedimentos do cirurgião-dentista
no manejo de pacientes com risco de endocardite infecciosa,
assinale a opção correta.

QUESTÃO 54

Assinale a opção que apresenta o esquema antimicrobiano
profilático mais indicado como primeira escolha para adultos.
A amoxicilina 100 mg/kg via oral, 30 minutos antes do
procedimento
B clindamicina 100 mg/kg endovenosa, 30 minutos antes do
procedimento
C amoxicilina 2 g via oral, 1 hora antes do procedimento
D ampicilina 2 g endovenosa, 2 horas antes do procedimento
QUESTÃO 55

Com relação a complicações clínicas decorrentes de erros
em procedimentos de anestesia local, assinale a opção correta.
A A parestesia pode ser ocasionada por hematoma local
decorrente de procedimento anestésico.
B Há risco de paralisia facial em caso de lesão no nervo facial,
que é um nervo misto com porção facial sensitiva para
os músculos da mímica.
C O nervo trigêmeo possui inervação motora para os músculos
da mastigação, por isso lesioná-lo implica paralisia do músculo
bucinador.
D A ptose decorre de lesão no nervo lingual, que possui
inervação sensitiva para o 1/3 posterior da língua.
QUESTÃO 56

O fórceps a ser utilizado em exodontia de dentes anteriores
superiores com coroa é o
A
B
C
D

53.
150.
151.
18.
QUESTÃO 57

Com relação aos retalhos de tecido mole para exodontias, assinale
a opção correta.
A A incisão relaxante, quando necessária, deve se estender
ao menos na distância de um dente anterior e de um posterior
do sítio cirúrgico.
B O retalho não deve ser de espessura total nem o periósteo deve
ser lesionado.
C A margem livre deve ser mais ampla que a base, para garantir
aporte sanguíneo.
D O tecido mole cicatriza-se ao longo do comprimento
da incisão.
QUESTÃO 58

A Recomenda-se que o esquema profilático seja o de maior
duração possível, devendo a dose terapêutica ser duas vezes
maior que a profilática.
B O risco real de ocorrer bacteremia durante procedimentos
dentários é muito alto, mesmo se realizada a profilaxia.
C É de extrema importância a indicação da quimioprofilaxia
a pacientes imunodeprimidos que realizarão exodontias.
D A profilaxia deve ser indicada a pacientes com prótese articular
apenas em casos de realização de exodontias e de curetagem
supragengival.

Um terceiro molar impactado que se apresente com o diâmetro
mésio distal da coroa coberto pelo ramo mandibular e com
sua superfície oclusal entre o plano oclusal e a linha cervical
do segundo molar pode ser classificado como
A
B
C
D

classe 1A.
classe 2A.
classe 3B.
classe 2B.
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QUESTÃO 59

A respeito da classificação das reações adversas a drogas
em anestesiologia, é correto afirmar que
A idiossincrasia é considerada uma resposta que não possa ser
associada nem a superdosagem nem a alergia.
B alergia depende da quantidade de drogas utilizada.
C angioedema é característico das reações de superdosagem.
D superdosagem está relacionada à exposição a determinado
alérgeno.
QUESTÃO 60
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QUESTÃO 63

O Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde
da ANVISA classifica os resíduos de serviços de saúde em
cinco grupos, de A a E. Invólucros utilizados para a esterilização
dos instrumentais, gaze usada em procedimento cirúrgico, lâmina
de bisturi e fixador radiográfico são classificados nos seguintes
grupos, respectivamente,
A E, B, A, D.

A respeito de procedimentos relativos à plastia de irregularidades
da crista alveolar, assinale a opção correta.

B C, A, E, B.

A Nas alveoloplastias intraseptais, pode ser utilizada a técnica
de Dean com remoção do septo.
B O retalho mucoperiostal, para regularização do rebordo
alveolar, impede a realização de incisões relaxantes.
C Em geral, são necessárias incisões profundas para
a regularização do contorno ósseo vestibular das
alveoloplastias.
D Incisões relaxantes para regularização alveolar devem ser
evitadas.

D D, A, E, B.

QUESTÃO 61

Um homem de vinte e três anos de idade fraturou o
dente 21 em um jogo de polo aquático. O fragmento dentário não
foi recuperado. O dente, tratado endodonticamente havia
dois anos, em decorrência de outro episódio de trauma dentário,
apresentava falha de condensação lateral e lesão apical. A fratura
aconteceu a 1 mm da crista óssea com perda total da coroa dentária.
A linha de sorriso é alta e a gengiva delgada, com 2 mm de
gengiva inserida e profundidade de sondagem de 1 mm nos dentes
vizinhos.
Assinale a opção que apresenta a sequência do plano de tratamento
mais adequada para esse caso clínico.
A cirurgia para a recuperação do espaço biológico, com
gengivectomia de bisel interno e ostectomia, retratamento
endodôntico, colocação de prótese fixa unitária provisória,
confecção da coroa unitária definitiva
B colocação de uma prótese fixa unitária provisória, extrusão
ortodôntica lenta, cirurgia periodontal para o aumento de coroa
clínica e a recuperação do espaço biológico, retratamento
endodôntico e confecção da coroa unitária definitiva
C retratamento endodôntico, colocação de uma prótese fixa
unitária provisória, cirurgia para a recuperação do espaço
biológico, com reposicionamento apical do retalho e
ostectomia, confecção da coroa unitária definitiva
D extrusão ortodôntica rápida com fibrotomia, retratamento
endodôntico, confecção de prótese fixa unitária provisória,
confecção da coroa unitária definitiva
QUESTÃO 62

Em se tratando de um dente anterior, se houver necessidade
de colocação do limite cervical da prótese fixa unitária subgengival
por razões estéticas, com gengiva delgada e profundidade
de sondagem de 2 mm pela face vestibular, o preparo subgengival
deverá ser colocado a
A
B
C
D

0,5 mm.
1 mm.
1,5 mm.
2 mm.

C A, B, C, D.

QUESTÃO 64

As vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia
são
A hepatite B, febre amarela, influenza e dupla tipo adulto.
B influenza, tríplice viral, BCG e dupla tipo adulto.
C influenza, BCG, febre amarela e hepatite B.
D hepatite B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.
QUESTÃO 65

O risco de transmissão ocupacional do HIV e do desenvolvimento
de hepatite B (paciente fonte HBsAg e HBeAg positivos) para
o trabalhador de saúde após exposição percutânea é estimado,
respectivamente, em
A 0,3% e 1% a 6%.
B 0,09% e 22% a 31%.
C 0,3% e 22 % a 31%.
D 0,09% e 1% a 6%.
QUESTÃO 66

Adolescente de quinze anos de idade compareceu
à clínica odontológica após levar uma cotovelada na boca em
um jogo de basquete queixando-se de que o dente da frente estava
mole. No exame clínico, constatou-se que o dente apresentava
sensibilidade ao toque, mobilidade aumentada, sem deslocamento
e resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar. Observou-se
um pequeno sangramento no sulco gengival. No exame radiográfico
não foi encontrada nenhuma alteração.
Nesse caso clínico, os sinais e sintomas descritos caracterizam
A concussão.
B subluxação.
C luxação intrusiva.
D fratura alveolar.
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Caso clínico 5A4AAA

Caso clínico 5A4BBB

Uma criança de oito anos de idade foi levada pela mãe

Uma mãe procurou serviço odontológico para o filho

à clínica odontológica. A mãe, que levou o dente 11 inteiro

de nove anos de idade que estava com o elemento 84 muito

da criança dentro de um copo com leite, relatou que o dente havia

destruído por cárie, com indicação de extração. Radiograficamente,

caído quando a criança estava na escola e que o dente foi, então,

observou-se ter havido perda óssea na região periapical e que

lavado em água corrente para retirar a sujeira, tendo sido esfregado

o elemento dentário 44 estava com um terço da raiz formada,

com os dedos e colocado no copo com leite. A mãe relatou que

compatível com estágio 7 de Nolla.

o acidente ocorreu havia aproximadamente duas horas. Adotou-se,
então, o seguinte procedimento clínico: tratamento da superfície
radicular com fluoreto de sódio a 2%, reimplantação do dente
em

infraoclusão,

estabilização

com

esplintagem

flexível

(por quatro semanas), administração de tetraciclina e indicação
de tratamento endodôntico após trinta dias.

QUESTÃO 69

Considerando o caso clínico 5A4BBB, assinale a opção correta
acerca da cronologia e dos fatores que influenciam a erupção
dental.
A As lesões periapicais, pulpites e pulpotomias de molares
decíduos aceleram a erupção dos dentes permanentes

QUESTÃO 67

No caso clínico 5A4AAA, o prognóstico do dente reimplantado é

sucessores.
B A erupção do dente permanente será, em geral, retardada
se o osso que o recobre apresentar-se destruído por infecção

A desfavorável, com grande risco de reabsorção óssea e perda
do dente, pois o tratamento endodôntico foi feito tardiamente
e os produtos da necrose pulpar poderem causar inflamação

na época da perda do dente decíduo correspondente.
C A extração dental precoce de um dente decíduo, no caso
de o movimento de erupção do sucessor permanente já se ter

periapical e(ou) óssea.
B favorável, com reinserção do ligamento periodontal, pois
o dente foi armazenado em meio considerado fisiológico,

iniciado, retarda a erupção.
D A extração precoce de um dente decíduo, no caso
de o movimento de erupção do permanente não ter-se

o que manteve a viabilidade das células do ligamento.

iniciado, acelera a erupção.

C duvidoso, com pequeno risco de anquilose, diminuído com
a reimplantação em infraoclusão e o tratamento com fluoreto
de sódio.
D desfavorável, com grande risco de anquilose ou reabsorção
radicular, pois o processo de limpeza e o tempo entre

QUESTÃO 70

Com relação ao caso clínico 5A4BBB, julgue os itens seguintes.
I

Pode ser indicada a colocação de um mantenedor de espaço

o acidente e a reimplantação indicam que as células do

tipo banda-alça, visando-se à preservação da integridade da

ligamento não estão mais viáveis.

evolução normal da oclusão, mesmo considerando-se o estágio

QUESTÃO 68

Assinale a opção correta acerca da indicação de antibiótico no caso
clínico 5A4AAA.

7 de Nolla.
II

A banda-alça constitui um aparelho fixo indicado para
a manutenção de espaço de um ou mais dentes decíduos até
a erupção do dente permanente, podendo ser usado uni ou
bilateralmente.

A A tetraciclina é o antibiótico de primeira escolha, mas deve-se

III Uma alternativa para a confecção da banda-alça, que deve ser

considerar o risco de descoloração dos dentes permanentes,

confeccionada em modelo e soldada, seria a colocação de uma

por tratar-se de paciente jovem.

alça feita de fio de aço inoxidável 0,3 mm fixado ao 46 com

B Fenoximetilpenicilina (penicilina V) ou amoxicilina são

resina composta.

os antibióticos de primeira escolha.
C Não se recomenda o uso de antibiótico sistêmico, sendo
a melhor opção o uso de um antibiótico tópico sobre
a superfície radicular.
D A administração sistêmica de antibióticos após o reimplante

Assinale a opção correta.
A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.

é considerado de grande valor e importante para o sucesso

C Apenas o item III está certo.

do procedimento.

D Apenas os itens I e II estão certos.
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QUESTÃO 71

Um paciente do sexo masculino, com oito anos de idade,
apresentava o seguinte quadro clínico no atendimento
odontológico: gengivite marginal, principalmente nos dentes
em processo de erupção; dentes 16 e 26, na arcada superior, com
erupção parcial e lesão de mancha branca opaca nas vertentes das
cúspides próximas às cicatrículas; dentes 55, 54, 53 e 63 sem sinais
clínicos de lesão de cárie dentária; dentes 12, 11, 21 e 22 com
erupção parcial; dentes 36 e 46, na arcada inferior, com lesão de
cárie oclusal cavitada; dentes 75 e 74 com lesão interproximal ativa
ultrapassando o limite amelodentinário; dentes 73, 83, 84 e 85
sem sinais clínicos de lesão de cárie dentária; dentes 31, 32, 41, 42
hígidos e em processo final de erupção.
Com base nesse caso clínico, assinale a opção correta.

QUESTÃO 74

A respeito da polpa dental, seus componentes e suas funções,
assinale a opção correta.
A As células inflamatórias e imunocompetentes estão presentes
na polpa e são denominadas odontoblastos, fibroblastos
e células endoteliais.
B Células-tronco oriundas da polpa de dentes permanentes
e decíduos, da papila apical e do folículo dentário não
contribuem para a cura nem para a regeneração da polpa.
C A matriz extracelular é composta por colágeno dos tipos
II e IV e por outras proteínas não colagênicas que incluem
uma série de proteoglicanos.
D Derivada da crista neural, a polpa madura resulta da
proliferação e da condensação de células apicais implicadas
no alongamento da raiz. As células adultas estão ligadas entre
si por junções intercelulares, formando-se uma rede.
QUESTÃO 75

A Os dentes 16 e 26 devem ser submetidos a uma ulectomia,
para facilitar sua higienização.

Com relação ao tratamento de lesões cariosas pela técnica de
ART, assinale a opção correta.

B Os dentes 16, 26, 36 e 46 devem ser restaurados com resina
composta.

A O uso de instrumentos rotatórios de baixa rotação é necessário
no preparo da cavidade dentária.
B É imprescindível que a aplicação da técnica de ART seja
feita em consultório convencional.
C A utilização de cimentos ionoméricos mais resistentes
ao desgaste favorece o uso da ART para restauração
permanente de molares decíduos.
D É necessário remover toda a dentina cariada para que
a técnica de ART funcione adequadamente.
Caso clínico 5A7AAA

C Os dentes 74 e 75 não precisam de terapia restauradora,
pois estão em período próximo ao da sua esfoliação.
D O paciente apresenta atividade de doença cárie.
QUESTÃO 72

A respeito da odontologia estética, assinale a opção correta.
A A arquitetura do sorriso pode ser modificada por meio de
desgaste remodelador, que permite desgastar a espessura
total do esmalte sem prejuízo da estética.
B O uso de artifícios que criam uma ilusão de ótica favorece
a harmonia do sorriso.
C O aumento da bossa cervical propicia o aumento virtual
do comprimento do dente.
D Uma superfície vestibular mais plana dá a sensação de um
dente mais estreito visualmente, mesmo que o espaço
disponível seja maior que a largura do dente homólogo.
QUESTÃO 73

Em termos populacionais, as estratégias de controle da cárie variam
de acordo com o CPOD local e a tendência à cárie dentária. Em
se tratando de um grupo populacional com baixa incidência de lesão
de cárie, é correto afirmar que
A o uso de selantes de fóssulas e fissuras para a dentição
permanente é necessário.
B o fornecimento de flúor em veículos especiais (géis e vernizes)
é justificável, haja vista seu baixo custo.
C mudanças de hábitos dietéticos não surtem efeito protetivo.
D programas de controle de higiene bucal que visem à formação
de hábitos adequados de higiene bucal são importantes.

Uma criança, de três anos de idade, deu entrada no pronto
atendimento com quadro clínico de febre alta, irritabilidade,
dor na boca e dor de cabeça, sintomas iniciados havia mais de
quarenta e oito horas. No exame físico, observou-se que a mucosa
oral da criança estava vermelha e edematosa, com numerosas
úlceras cobertas com pseudomembranas amarelo-acinzentadas
e circundadas por um halo eritematoso.
QUESTÃO 76

Considerando o caso clínico 5A7AAA, o provável diagnóstico é de
A
B
C
D

úlceras aftosas.
gengivoestomatite herpética primária.
doença de mãos, pés e boca.
eritema multiforme.
QUESTÃO 77

Ainda com relação ao caso clínico 5A7AAA, caberá ao dentista
responsável pelo atendimento da criança
A iniciar o tratamento com a indicação de bochechos diários
com dexametasona.
B prescrever a administração de amoxilicilina, durante sete dias,
e bochechos diários com dexametasona.
C tratar os sintomas clínicos e prescrever aciclovir via oral,
para o caso de agravamento do quadro da criança.
D aguardar a evolução do quadro, pois, nesse caso, não
é necessário iniciar um tratamento.
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QUESTÃO 78
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QUESTÃO 80

A linha do sorriso alta, ou o sorriso gengivoso, compromete

Uma família composta de dois adultos e três crianças,

a estética facial. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

com idade entre três e oito anos de idade, procurou orientação
profissional a respeito de cuidados preventivos, devido ao fato

A O tratamento ortodôntico para a intrusão dos incisivos

de eles estarem prestes a se mudar para uma região onde,

anteriores superiores é a terapia mais indicada para o sorriso

de acordo com informações, não existe fluoretação das águas

gengivoso.

de abastecimento. As crianças não apresentam lesões de cárie,

B Técnicas de treinamento muscular utilizadas para reduzir
a força de contração da musculatura infraorbitária são

e os adultos estão sob controle, já que não apresentam novas
lesões de cárie há mais de cinco anos.

adequadas para o tratamento do sorriso gengivoso.
C O sorriso gengivoso tende a diminuir com o avanço da idade.

Considerando esse caso clínico, o profissional deve

D A linha do sorriso alta é uma característica predominantemente
masculina.
QUESTÃO 79

A recomendar que seja providenciada a aplicação tópica de flúor,
nas crianças, a cada seis meses.
B orientar sobre importância da manutenção de hábitos
adequados de higiene bucal e dieta.
C recomendar suplementação de flúor via oral para que a família
mantenha a doença cárie sob controle.
D indicar a aplicação de selantes nos molares permanentes que já
estiverem erupcionados.
QUESTÃO 81

Após um desentendimento de ordem pessoal com
o responsável legal de um paciente com quinze anos de idade,
o cirurgião-dentista decidiu renunciar ao atendimento do paciente.
Para que a sua decisão não configure uma infração ética,
é necessário que o cirurgião-dentista
A comunique a renúncia, verbalmente, ao paciente e ao seu
responsável legal, esclarecendo a impossibilidade de restituir
eventuais honorários pagos adiantadamente.
B comunique a renúncia, verbalmente, ao paciente e ao seu
responsável legal, informando ao responsável do paciente
a necessidade da continuidade do tratamento.
C comunique a renúncia, por escrito, ao paciente e ao seu
Considerando-se as estruturas dos componentes da polpa dental

responsável legal, retendo toda a documentação odontológica

mostradas na ilustração precedente, é correto afirmar que a

do paciente, recusando-se a fornecer cópias caso o responsável
solicite.

A letra E ilustra os macrófagos presentes na polpa dentária.

D comunique a renúncia, por escrito, ao paciente e ao seu

B letra B ilustra os feixes de fibras reticulares.

responsável legal, fornecendo ao cirurgião-dentista que lhe

C letra G ilustra as fibras colágenas distribuídas na polpa dental.

suceder todas as informações necessárias para a continuidade

D zona 2 representa a camada odontoblática.

do tratamento.
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QUESTÃO 82

Um paciente solicitou ao cirurgião-dentista um laudo
ou parecer por escrito acerca de tratamento odontológico que havia
sido realizado por outro profissional.
Considerando essa situação hipotética, julgue as asserções a seguir.
I

II

O cirurgião-dentista não deve elaborar laudo ou parecer para
julgar o tratamento realizado por outro profissional. Ele deve
esclarecer o paciente quanto às técnicas existentes
e encaminhá-lo ao profissional que realizou o tratamento, para
que este possa responder-lhe os questionamentos existentes
e sanar qualquer tipo de dúvida.
Constitui direito fundamental dos profissionais odontologistas,
conforme suas atribuições específicas, diagnosticar, planejar
e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos
limites de suas atribuições, observados o estado atual
da ciência e sua dignidade profissional.
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QUESTÃO 84

As clínicas odontológicas e demais pessoas jurídicas que prestam
serviços relacionados à odontologia podem ser responsabilizadas
judicialmente se forem demonstrados danos por defeitos relativos
à prestação dos serviços e nexo de causalidade. Acerca desse
assunto, assinale a opção correta.
A Independentemente da existência de culpa, o fornecedor
do serviço responde pela reparação dos danos causados, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
B O serviço é considerado defeituoso quando não oferece
a segurança esperada pelo consumidor e quando novas técnicas
são incorporadas durante o tratamento.
C No caso de existência do dano e do nexo de causalidade,
o paciente/usuário poderá cobrar reparação da clínica ou
da pessoa jurídica fornecedora do serviço, mas não
do cirurgião-dentista que realizou o tratamento.
D A responsabilidade do fornecedor do serviço será apurada
mediante a verificação de culpa (negligência, imprudência
ou imperícia).
QUESTÃO 85

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição
verdadeira.
QUESTÃO 83

A oferta de serviços odontológicos em sítios de compras coletivas
é completamente vedada ao cirurgião-dentista, e o Código de Ética
Odontológica considera tal oferta como manifesta gravidade.
A respeito da imposição de penas no caso de oferta de serviços
odontológicos em sítios de compras coletivas, assinale a opção
correta.
A A comprovação de ignorância ou a má compreensão
dos preceitos do Código de Ética Odontológica servem
de atenuante e podem reduzir ou eximir o infrator
de penalidades.
B Se for aplicada pena disciplinar de maior gravidade, não
poderá ser aplicada pena pecuniária.
C Nos casos de manifesta gravidade, a imposição das penas
obedecerá à gradação prevista no Código de Ética, que varia
desde advertência confidencial até a cassação do exercício
profissional.
D É prevista a aplicação imediata de penalidade mais grave,
como suspensão ou cassação.

De acordo com a Resolução n.º 20/2001 do Conselho Federal
de Odontologia, é permitido ao cirurgião-dentista na função
de auditor
A comunicar, por escrito, ao cirurgião-dentista assistente
qualquer impropriedade ou irregularidade verificada no serviço
prestado, solicitando esclarecimentos para fundamentar suas
recomendações.
B determinar, em seu relatório, as medidas punitivas a serem
aplicadas ao cirurgião-dentista, se constatadas impropriedades
ou irregularidades no serviço prestado.
C acompanhar procedimentos em pacientes, independentemente
de autorização deste ou de seu responsável legal.
D receber remuneração ou gratificação por valores vinculados
à glosa.
QUESTÃO 86

Um paciente idoso, em atendimento em consultório
odontológico, apresentava-se febril, com pré-insuficiência renal
(clearance de creatinina entre 60-89 mL/min.), pressão arterial
de 140 mmHg × 90 mmHg e com enfartamento ganglionar
na região submandibular. Clinicamente, o dente 36 apresentava
abscesso periapical e sem possibilidade de reabilitação, o que
indicava a necessidade de exodontia.
Considerando-se que o paciente desse caso clínico não apresentava
histórico de alergias, o anestésico local e a prescrição
medicamentosa (analgésica e antimicrobiana) devem incluir,
preferencialmente,
A lidocaína a 2% com norepinefrina 1:50.000,
nimesulida 100 mg e doxiciclina 100 mg.
B mepivacaína a 2% com epinefrina a 1:100.000,
ibuprofeno 600 mg e amoxicilina 500 mg.
C mepivacaína a 3% sem vasoconstritor, paracetamol 750 mg
e doxiciclina 100 mg.
D lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, dipirona
sódica 500 mg e amoxicilina 500 mg.
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QUESTÃO 87

Com relação aos cuidados caseiros de higiene bucal de idosos,
é recomendável
A prescrever o uso de bochechos diários com soluções alcoólicas
de óleos essenciais como adjunto à remoção mecânica de
biofilme.
B impedir que o idoso demenciado execute sozinho os cuidados
de higiene bucal; o cuidador ou os familiares do idoso devem
assumir essa responsabilidade assim que confirmado
o diagnóstico.
C evitar o uso de escovas elétricas, pois são pesadas e requerem
técnicas específicas de escovação para a remoção do biofilme.
D procurar, sempre que necessário, alternativas para o uso do fio
dental (que exige muita coordenação motora fina e habilidade
manual), como, por exemplo, escovas interdentais e palitos de
madeira.
QUESTÃO 88

Um paciente do sexo masculino, com oitenta e dois anos
de idade, portador de mal de Alzheimer em estágio intermediário
para avançado, pouco colaborador, compareceu ao atendimento
odontológico apresentando o seguinte quadro: gengivite; quase
todos os dentes presentes na boca; recessões gengivais
generalizadas; cáries radiculares extensas; e grande acúmulo
de placa. O paciente tinha uma dieta essencialmente pastosa e rica
em carboidratos fermentáveis, e a higiene bucal era realizada por
ele próprio.
No tratamento desse paciente, além de orientações para a família
ou ao cuidador acerca da dieta e de cuidados diários de higiene
bucal, deve-se indicar fluorterapia aplicada em consultório
e o tratamento das cavidades cariosas utilizando
A técnica de restauração atraumática (ART) com compósito
fotopolimerizável nanoparticulado.
B preparo cavitário com instrumentos rotatórios e restauração
com amálgama dentário.
C técnica de restauração atraumática (ART) com ionômero
de vidro de alta viscosidade.
D preparo cavitário com instrumentos rotatórios e restauração
com ionômero de vidro convencional.
QUESTÃO 89

Acerca da reabilitação protética maxilofacial intraoral e extraoral,
assinale a opção que corresponde à principal vantagem do silicone
vulcanizado em temperatura ambiente (RTV) em comparação
ao vulcanizado por calor (HTV).
A excelente estabilidade térmica e química que o torna
biologicamente mais inerte
B elevado módulo dinâmico em MPa
C fácil manipulação e estabilidade da coloração que promovem
um aspecto mais natural
D excelente resistência à ruptura e maior resistência à tração
em MPa

CESPE | CEBRASPE – TRT7 – Aplicação: 2017
QUESTÃO 90

Assinale a opção que apresenta os indicadores de risco
considerados mais expressivos para cárie radicular e fatores
de risco para periodontite em idosos, respectivamente.
A experiência pregressa de cárie e ausência de consumo de água
fluoretada; tabagismo e obesidade
B superfícies radiculares expostas e dieta pastosa; diabetes e uso
de medicamentos xerostomizantes
C experiência pregressa de cárie e superfícies radiculares
expostas; diabetes e tabagismo
D dieta pastosa e ausência de consumo de água fluoretada;
obesidade e uso de medicamentos xerostomizantes
Espaço livre

