Odontólogo
11) Quando ocorre o trauma oclusal cresce o índice de perda de inserção no periodonto e também
perda óssea em paciente que já teve doença Periodontal Inflamatória. Assinale a alternativa que
não é sinal ou sintoma da presença do trauma oclusal.
a) Dor na região periodontal.
b) Detecção na radiográfia de ausência de lâmina dura lateralmente ou naregião do ápice do
dente.
c) Abcesso periodontal.
d) Acentuado desgaste oclusal.
12) Dos microrganismos abaixo citados, o que geralmente aparece em maior quantidade nos estágios
tardios de desenvolvimento da placa bacteriana e em bolsas periodontais profundas:
a)Actinomyces sp.
b) Streptococcus intermedius.
c )Streptococcus alreos.
d) Porphyromonas gingivalis.
13) Dentre as alternativas abaixo assinale qual é o distúrbio autossômico-dominante na formaçãoda
dentina que apresenta dentes opalecentes e não é associado a doença sistêmica . Naradiografiaos
dentes mostram fechamentoprematuro das câmaras e canais pulpares.
a) Dentinogênese imperfeita hipomatura difusa.
b) Displasia Dentinária tipo IV.
c) Displasia Dentinária tipo I.
d) Dentinogênese imperfeita.
14) O pênfigo vulgar é uma doença sistêmica acomete a mucosa oral.Qual a origem dessa patologia
a) Autoimune.
b)Neoplásica.
c) Infecção.
d) Infectocontagiosa.
15) Quando um paciente cancerígeno é submetido a radioterapiapodeocorrer umacomplicação,
não infecciosa, oriunda deste tratamento na cavidade oral.
a) Linfoma gengival.
b) Osteorradionecrose.
c) Estomatite de refluxo.
d) Teratogenese pineal.
16) Paciente com grande número de lesões cariosas ativas, podeser classificado como portador de:
a) Cárie crônica.
b) Cárie metastática.
c) Cárie rampante.
d) Sialorreia.
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17) O controle de placa bacteriana supragengival que utiliza a escova dentaria com ângulo de 45
grausem relação ao eixo longitudinal e pressionandona direção apical contra amargem
gengival é classificado como;
a)
b)
c)
d)

Bass.
Esfregação.
Wilbert klay.
Técnica do escovódromo USP.

18)Constituem deveres fundamentais dos profissionaisinscritossegundo o código de éticada
odontologia exceto:
a) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização daOdontologia ou sua má
conceituação.
b) Assumir responsabilidade pelos atos praticados.
c) Intervir, quando na qualidade de auditor ou perito nos atos de outro profissional, ou fazer
qualquer apreciação na presença do examinado.
d) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as
julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se,
nesses casos, aos órgãos competentes.
19) Observando os prismas de esmalte em relação a dentina subjacente ou a superfície do dente
permanente, concluímos que esses prismas formamum ângulo com essas estruturas em torno de:
a)
b)
c)
d)

90 graus.
45 graus.
180 graus.
30 graus.

20) Uma mulher de 30 anos grávida de 7 meses e 15 dias,em um procedimento odontológico, é
corretoafirmar sobre a anestesia a ser administrada.
a) Anestesia não tem nenhuma interferência à partir de 7 meses de gravidez.
b)A bupivacaína atravessa menos a barreira placentária do que a lidocaína.
c) A lidocaína é a anestesia mais indicada nesse caso, sendo administrada sem vasoconstrictor.
d) A metabolização dos anestésicos no fígado fetal é mais rápida do que no fígado dos adultos.
21) Atécnicaanestésica equivalente à injeção intravascular,por sua ação rápida indicada em casos
de pulpite irreversível emmolares inferioresem que o bloqueio do nervo alveolar inferior
não foi eficiente.
a)
b)
c)
d)

Técnica de Akinosi-Vasirani.
Técnica de Munshi.
Técnica intra-ossea.
Técnica endovenosa.

22) Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de preparo cavitário para amálgma.
a)
b)
c)
d)

Mondelli,1989.
Baratieri,1989.
Black,1908.
Macnamara,1990.
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23) Na administração de antibióticos em paciente adulto alérgico a penicilina, para o regime
recomendado naprofilaxiadeendocarditeinfecciosa,previamente a procedimentos
odontológicos.Assinale a alternativa incorreta para a administração nesse paciente.
a)
b)
c)
d)

Amoxicilina 2g.
Clindamicina 600mg.
Cefalexina 2g.
Azitromicina 500mg.

24)Sobre o projeto de política nacional de saúde bucal Brasil sorridente ,é correto afirmar.
a) As empresasde saneamento terão apoio do Ministério da Saúde para a aquisição dos
equipamentos necessários para a implantação da fluoretação da água de abastecimento. Esta é
uma das medidas mais eficientes para a prevenção em saúde bucal, já que o flúor na água de
consumo tem o poder de reduzir em até 97% a incidência da cárie.
b) As equipes de saúde bucal passarão a receber insumos para a realização de
procedimentosclínicos restauradores e preventivos, bem como para o trabalho de promoção da
saúde junto à igreja. Essa ação apoiará o trabalho dos religiosos, evitando a falta de material e a
interrupção dos serviços.
c) As equipes de saúde bucal modalidade II receberão um novo equipo odontológico para
quecomecem a atuar com dois consultórios, um para o cirurgião-dentista e outro para o técnico
em higiene dental (THD) aumentando, consideravelmente a produção destas equipes.
d) Foi finalizado o maior e mais completo levantamento em saúde bucal já realizado no país.
Aotodo foram mais de 900.000 exames realizados por mais de 80.000 profissionais em 1.250
municípios.
25) O fórceps de numero 17 tem sua indicação nas exodontias dos dentes.
a)
b)
c)
d)

16 e 26
17 e 27
33,34,43 e 44
36,37,46 e 47

26) Acerca do ionômero de vidro é incorreto afirmar.
a)
b)
c)
d)

Pode ser reforçado por metais e resinas.
Começa a liberar flúor após 48h da manipulação.
É mais biocompatível que o policarboxilado de zinco.
É utilizado em restaurações classe I,III e V.

27)Em relação à anatomia pulpar, o primeiro molar inferiornormalmente apresenta(60% dos casos):
a)
b)
c)
d)

1 canal radicular central.
2 canais radiculares.
3 canais radiculares.
4 canais radiculares.

28) Éincorretoo uso de Óxido de Zinco Eugenol como base nas restaurações fotopolimeriável, pois:
a)
b)
c)
d)

Não possui resistência suficiente.
Impede adesão da resina ao agente adesivo.
Compromete a fotopolimerização do compósito.
Compromete a estética da restauração.
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29) A união química entre o ionômero de vidro e a dentinase dá pelo (a):
a)
b)
c)
d)

Força de Van der Waals.
Força de Péricles.
Força de Ligamento.
Força de União.

30) Classifique, segundo Kennedy, paciente que teve perda dos elementos: 18, 17, 16, 15, 14, na
maxila; 32, 31, 41, 42 na mandíbula:
a) Classe I e Classe III.
b) Classe III e Classe II.
c) Classe IV e Classe I.
d) Classe II e Classe IV.
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