Odontólogo
11) Qual das patologias abaixo, devemos distinguir numa radiografia periapical do forame incisivo?
a)Ameloblastoma.
b) Cisto glóbulo maxilar.
c) Cisto radicular.
d) Abscesso dental.
12) O fenômeno em que apresenta fratura doesmalte na região cervical, causado por dente em trauma
oclusal é:
a) Abrasão.
b) Erosão.
c) Adfração.
d) Abfração.
13) Qual nervo está direcionado com a paralisia de Bell?
a) Trigêmeo.
b) Hipoglosso.
c) Facial.
d) Mandibular.
14) Paciente jovem apresenta dor intensa na região do 36 a 34, irradiada, pulsátil, contínua, aumenta
com calor e diminui com frio. O diagnóstico mais provável é:
a) Abscesso periodontal entre os elementos 37 e 36.
b) Cisto apical.
c) Hiperemia pulpar do elemento 35.
d) Pulpite aguda do elemento 36.
15) Qual das drogas anestésicas abaixo é capaz de causar metahemoglobinemia?
a) Articaína.
b) Lidocaína.
c) Prilocaína.
d) Mepivacaína.
16) A respeito dos analgésicos e seus efeitos colaterais, assinale a alternativa incorreta:
a) O uso do ácido acetilsalicílico pode causar hemorragias gastrintestinais.
b) Dipirona pode causar queda da pressão arterial.
c) Ibuprofeno é um fármaco do grupo dos antiinflamatórios esteróides.
d) O ácido acetilsalicílico pode precipitar a Síndrome de Reye.
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17) Técnica radiográfica utilizada para dissociação da superposição de imagens em dentes inclusos a qual
Permite definir se a localização é por Palatino/Lingual ou Vestibular é a:
a) Do Paralelismo.
b) Do cone longo.
c) De Clarck.
d) Da bissetriz.
18) É uma alternativa operacional do tratamento restaurador atraumático (TRA). Com relação a esta
técnica é incorreto afirmar:
a) É de baixo custo.
b) Uma das desvantagens é a baixa longevidade.
c) O TRA consiste em remoção do tecido cariado por instrumentos manuais, isolamento
relativo e restauração com resinas quimicamente ativadas.
d) É indicada para comunidades menos privilegiadas.
19) Sobre a hepatite B, assinale a incorreta:
a) A hepatite B é uma infecção que acomete o fígado.
b) A hepatite B não apresenta alto risco de contaminação, pois o cirurgião dentista seria
altamente contaminado.
c) Estudos comprovam a infecção causada por saliva e aerossol gerado em procedimentos
odontológicos.
d) A hepatite B é uma doença passível de imunização por vacinação.
20) Um paciente com defeito cardíaco congênito ao realizar raspagem sub-gengival deve:
a) Realizar bochecho com clorexidina a 0,12% antes do procedimento, pois é suficiente para
prevenção da bacteremia.
b) Prescrever Lincomicina 500 mg de 6h X 6h por 7 dias.
c) Prescrever amoxilina 2 gramas , via oral, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
d) Prescrever Metnomidazol 400 mg de 6h X 6h durante 7 dias.
21) A respeito da prevenção da cárie dentária, é correto afirmar:
a) Quanto mais atividade de cárie, mais intensivo deve ser o tratamento com flúor, porém com pouca
freqüência e concentração.
b) O controle por escovação é um dos componentes básicos do programa, uma vez que o período de
maior risco ocorre após a erupção.
c) O uso de agentes químicos, junto com as pastas dentais fluoretadas, deve ser instituídas como
rotina.
d) Devemos eliminar o consumo do açúcar completamente, pois sem sacarose não tem cárie dentária.
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22) Todas afirmativas estão corretas, exceto:
a) A antissepsia compreende a tentativa de destruir microorganismos patógenos em superfícies
inanimadas por meio de substâncias anti-sépticas.
b) No refletor, nos Raios-X, as barreiras de plásticos evitam o contato direto das mãos do
profissional.
c) A utilização de bochecho com Clorexidina diminuem o número de microorganismos a serem
espalhados no ambiente.
d) Os processos de desinfecção podem ser classificados em três níveis de efetividade: alto,
intermediário e baixo.
23) A solução bactericida de nível intermediário, apresenta pouca atividade sobre esporos bacterianos,
sobre alguns fungos e ineficácia sobre os vírus como o da hepatite B.
Qual dos desinfectantes abaixo pertence a essa classe:
a) Hipoclorito de sódio.
b) Álcoois.
c) Glutaraldeídos.
d) Fenol sintético.
24) São doenças causadas pela imunodepressão devido ao vírus HIV, EXCETO:
a) Pneumonia.
b) Doença Periodontal e Úlceras Aftosas.
c) Candidíase do esôfago, da traquéia e dos pulmões.
d) Queilite Actínica.
25) São características dos carcinomas bucais de células escamosas, EXCETO:
a) Acometem mais os homens.
b) Podem apresentar uma placa leucoplásica ou eritroplásica.
c) Apresentam dor acentuada na fase inicial de crescimento.
d) Apresentam crescimento endofítico com úlceras.
26) É uma das contra-indicações do uso da resina composta direta em dentes posteriores:
a) Ausência de contato cêntrico sobre restauração.
b) Restaurações em que a estética é importante.
c) Falta de esmalte na margem cervical do preparo.
d) Cavidades classe II conservativas.
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27) Com relação as vantagens das facetas diretas com resina composta. Qual alternativa é incorreta:
a) Não requer provisório e moldagem.
b) O contorno, a forma e a textura da faceta estão na dependência do profissional que as
executa.
c) O preparo é mais conservado.
d) Os dentes inclinados paralingual não necessitam de preparo.
28) Os preparos cavitários do tipo túnel estão indicados:
a) Dentes com coroa clínica curta.
b) Cáries próximas com rompimento de crista marginal.
c) Cáries próximas com envolvimento da área de contato.
d) Cáries proximais de molares que apresentam a superfície oclusal livre de lesão.
29) Ao analisar uma radiografia, percebeu-se que a imagem possui uma escala de densidade longa.
Isto significa que a radiografia apresenta:
a) Alta densidade.
b) Baixa densidade.
c) Alto contraste.
d) Baixo contraste.
30) Sobre os exames complementares, é correto afirmar, exceto:
a) A biópsia excisional é mais utilizada.
b) A tomografia é um exame que permite observação tridimensional.
c) A citologia esfoliativa é um exame fácil, rápido e pouco oneroso.
d) Os exames hematológicos bioquímicos estudam o metabolismo dos elementos químicos do
sangue.
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