EXÉRCITO 2001
1)É considerado o neoplasma de tecido mole mais comum na cavidade oral:
a)linfoma
b)fibroma
c)granuloma
d)hemangioma
2)A predominância da localização do fibroma de células gigantes é o(a):
a)palato
b)gengiva
c)língua
d)lábio
3)A xerostomia se caracteriza por disfunção das glândulas:
a)salivares
c)sudoríparas
b)sebáceas
d)lacrimais
4)As proteínas ricas em prolina (PRPs) formam um grupo complexo de substâncias presentes na saliva integral e têm
como função anticariogênica interferir no(a):
a)adesão bacteriana
c)aglutinação bacteriana
b)metabolismo bacteriano
d)portão de lactato
5)A clorexidina é uma bisbiguanida que tem efeito antiplaca pelas suas propriedades bactericidas e bacteriostáticas,
interferindo no:
a)mecanismo de absorção à superfície do esmalte e do cemento
b)crescimento dos cristais dos sais de fosfato de cálcio, impedindo a formação do “portão de lactato”
c)metabolismo de absorção do peróxido de hidrogênio, impedindo a formação de ácido láctico
d)mecanismo de transporte básico e manutenção dos gradientes de íons
6)A fluorose dentária é:
a)um efeito colateral do uso do fator na prevenção e tratamento da cárie dentária
b)simetricamente distribuída dentro da boca, afetando, de maneira uniforme, todos os dentes
c)um espectro de mudanças na superfície do esmalte, comprometendo a mineralização dentária precocemente
d)caracterizada pelo aumento de porosidade na superfície do esmalte, fazendo com que se pareça opaco
7)Distúrbios na diferenciação das células formadoras do germe dentário resultam em:
a)estrutura anormal da dentina ou esmalte
b)formas e tamanhos anormais dos dentes
c)interrupção ou parada na aposição da matriz
d)cúspide em garra
8)A face vestibular é dividida em três cúspides, que são separadas por sulcos de desenvolvimento mésio-vestibular e
disto-vestibular. As cúspides são parcialmente iguais em tamanho. Duas cúspides de tamanho quase igual são visíveis na
face lingual, dividindo-se por um sulco lingual pequeno. Estas características referem-se ao:
a)1ºmolar inferior permanente
c)1º molar superior decíduo
b)2ºmolar inferior permanente
d)2º molar inferior decíduo
9)A seqüência típica da erupção para o arco superior permanente é a que se segue:
a)1-6-2-4-3-5-7-8
c)6-1-2-3-4-5-7-8
b)6-1-2-4-5-3-7-8

d)6-1-2-4-3-5-7-8

10)Um dente é mantido em sua correta relação no arco dentário como resultado da ação de uma série de forças. Um
exemplo das forças que mantém o segundo molar inferior decíduo em relação correta, durante o período de pré-dentição
mista, seria:
a)uma força mesial longitudinal exercida pelo primeiro molar decíduo
b)uma força mesial e oposta ao primeiro molar decíduo, exercida pelo primeiro molar permanente
c)forças oblíquas laterais exercidas pela língua e a musculatura da bochecha
d)uma força para baixo, produzida pelo processo alveolar, e uma força para cima, exercida pelos dentes do arco oposto
11)A perda de um 1ºmolar permanente por uma criança pode levar a alterações nos arcos dentários que repercutirão por
toda a vida. Essas alterações, a menos que se instituam medidas apropriadas, incluem:
a)redução de até 50% da capacidade mastigatória, migração mesial dos segundos molares e oclusão traumática
b)erupção contínua dos dentes antagonistas, desgaste oclusal assimétrico e lingualização dos caninos
c)fechamento de espaço, inflamação gengival e migração mesial dos pré-molares superiores
d)redução de 30% da capacidade mastigatória, migração dos dentes e inflamação gengival
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12)Comparando-se a eficácia do fio dental encerado, da fita dental e do superfloss, como instrumento para a remoção de
placa proximal, o aumento dos índices de placa, em ordem decrescente, ocorre com o uso do(a):
a)fio dental, a fita dental e o superfloss
b)superfloss, o fio dental e a fita dental
c)fita dental, o superfloss e o fio dental
d)fita dental, o fio dental e o superfloss
13)A melhor época para o aconselhamento dos pais e o estabelecimento de um programa preventivo é:
a)antes do nascimento
b)ao nascer o primeiro dente
c)entre 6 meses e 1 ano de idade
d)entre 1 ano e 2 anos de idade
14)O aumento de cárie na puberdade pode ser explicado pela(s):
a)diminuição do fluxo salivar e hábitos dietéticos precários
b)alteração da composição da placa bacteriana e baixa auto-estima
c)mudanças hormonais e hábitos dietéticos precários
d)baixa auto-estima e alteração da composição salivar
15)As manifestações orais mais comuns da anemia ferropriva incluem:
a)fissuras na mucosa jugal e palato mole
b)gengivite generalizada e glossites
c)estomatite e doença periodontal
d)glossites e fissuras na comissura labial
16)Das técnicas de anestesia intra-oral, a que anestesia os ramos das terminações livres é a (o):
a)infiltração local das terminações nervosas
b)bloqueio doa ramos terminais
c)bloqueio dos ramos acessórios
d)bloqueio dos ramos medianos e anterior
17)No bloqueio do nervo infra-orbitário, a agulha anestésica em sua posição final no orifício do canal infra-orbitário deve
estar:
a)sob a cabeça do músculo quadrado do lábio superior
b)abaixo do ponto do músculo canino
c)anterior ao plexo venoso pterigoideo
d)na linha mediana do palato
18)Um dos marcos anatômicos de referência para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior é a(o):
a)borda anterior e processo coronóide do ramo da mandíbula
b)borda do músculo temporal
c)superfície supratemporal da maxila
d)trígono retromular
19)No bloqueio do nervo palatino anterior, a agulha é mantida o mais próximo possível da curvatura do osso palatino, em
ângulo:
a)agudo
b)reto
c)obtuso
d)nulo
20)O bloqueio clássico do nervo alveolar inferior pode ocasionalmente anestesiar o nervo:
a)alveolar superior
b)mandibular
c)mentoniano
d)lingual
21)O primeiro composto anestésico local não-éster usado em odontologia foi a:
a)lidocaína
c)rovocaína
b)cloroprocaína
d)novocaína
22)Área radiotransparente, em forma de coração bilateral, simétrica e bem delimitada, sugere cisto:
a)maxilar anterior mediano
c)palatino
b)glóbulo-maxilar
d)nasoalveolar
23)Constitui uma medida eficaz para prevenir a cárie dentária de fossetas e fissuras, a colocação de:
a)nitrato de prata
c)selantes
b) ferrocianeto de potássio
d)amálgama de prata
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24)É procedimento incorreto sobre o tratamento dentário do paciente com úlcera péptica:
a)realizar consultas mais curtas
b)usar analgésicos seletivos
c)dispensar profilaxia e exames freqüentes
d)considerar o uso de técnicas de sedação auxiliar
25)Como característica clínica da Glossite Romboidal Mediana podemos citar:
a)placa ovóide, losangular, avermelhada, na superfície dorsal da língua
b)numerosos sulcos ou ranhuras na superfície dorsal da língua
c)fusão entre a língua e o assoalho da boca
d)língua pequena ou rudimentar
26)Como alternativa analgésica de ação periférica para a aspirina e o acetaminofeno, cita-se:
a)naloxona
c)sufentanil
b)diflunisal
d)meperidina
27)Os anestésicos locais interferem com a transmissão nervosa através do bloqueio da influência da estimulação sobre a
condutância dos íons de:
a)sódio
b)cálcio
c)potássio
d)magnésio
28)Os tumores das glândulas salivares têm localização habitual na seguinte ordem de freqüência:
a)lábio, língua, palato e bochecha
b)língua, lábio, palato e bochecha
c)palato, lábio, bochecha e língua
d)palato, língua, bochecha e lábio
29)Dentre os grupos de antibióticos que causam reações tóxicas auditivas, vestibulares e renais, podemos citar os (as):
a)aminoglicosídeos
c)cefalosporinas
b)sulfonamidas
d)lincomicinas
30)A manifestação bucal mais constante nos pacientes com Diabete Melito não controlado é a:
a)xerostomia
c)cárie
b)formação de abscessos recorrentes
d)doença periodontal
31)Um vaso constritor é um adjunto valioso para uma solução anestésica local, porque:
a)acelera a ação da droga
b)possibilita o uso de volumes maiores
c)acelera a reabsorção e retarda a eliminação
d)retarda a reabsorção e reduz a toxicidade
32)Em relação à atrição dental, resultante do contato entre dentes no ser humano, podemos afirmar que:
a)é um fenômeno essencialmente patológico
b)não é patológico
c)é um fenômeno mais fisiológico do que patológico
d)não pode ser observada na dentição decídua
33)O termo “AERODONTALGIA“, causado por dor de dente devido a grande altitude, está relacionado com:
a)pulpite subclínica
c)cárie de dentina
b)tratamento de canal incompleto
d)dente necrosado
34)Os cistos fissurais são originados:
a)dos restos epiteliais de Malassez
b)nas áreas de fusão dos processos faciais

c)do órgão do esmalte
d)do folículo

35)No movimento de abertura mandibular, o músculo agonista é o:
a)pterigoideo medial
c)masseter
b)pterigoideo lateral
d)ramo posterior do masseter
36)A curva que deixa as cúspides linguais dos dentes inferiores mais altas que as vestibulares e neutras, a nível de
caninos, é a curva de:
a)Monson
c)Spee
b)Wilson positiva
d)Wilson negativa
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37)Segundo a ADA, o padrão de geleificação do Alginato do Tipo I ocorre em:
a)20 a 30 segundos
c)30 a 60 segundos
b)30 a 50 segundos
d)60 a 120 segundos
38)Quando protruímos a mandíbula contara uma força de resistência estaremos:
a)contraindo o masseter
c)contraindo o músculo pterigóideo lateral inferior
b)distendendo o masseter
d)estirando o pterigóideo medial
39)O material denominado Tak Hidroplastic, utilizado como variação do acrílico autopolimerizável tem como
característica:
a)é um material plástico que amolece em água fria
b)apresenta pouco tempo de trabalho
c)na água fria tem seu tempo de trabalho acelerado
d)não é um material plástico
40)O movimento protrusivo provocando desoclusão dos dentes posteriores, gera um espaço denominado:
a)curva de Speil
c)fenômeno de Cristensen
b)espaço livre interoclusal
d)overjet
41)Na mastigação, a função muscular que movimenta a mandíbula e facilita a vascularização é chamada de:
a)contração isométrica
c)relaxamento provocado
b)contração isotônica
d)relaxamennto controlado
42) O método mais amplamente usado em odontologia para o controle da dor é a(o):
a)remoção da causa
b)elevação do limiar da dor
c)bloqueio das vias de condução de impulsos dolorosos
d)impedimento da reação à dor por meio de depressão cortical
43)Para que se previna ou se trate a gengivite, faz-se necessária a(o):
a)eliminação da placa bacteriana supragengival
b)escovação diária adequada
c)comparecimento periódico ao dentista
d)controle da placa bacteriana supragengival
44)Um dos principais objetivos na prevenção da periodontite é:
a)dificultar o aparecimento de placa subgengival
b)proporcionar eliminação de bolsas
c)facilitar a higiene bucal
d)proceder tratamento endodôntico
45)Durante a exposição cirúrgica da ATM, deve-se evitar danos aos ramos temporais do nervo:
a)vestibulococlear
c)facial
b)troclear
d)glossofaríngeo
46)Uma alteração neoplástica que tem localização habitual na região de canino superior é o:
a)cisto primordial
c)cisto dentígero
b)ameloblastoma
d)adenoameloblastoma
47)A técnica de AKINOSI é usada para bloqueio do nervo mandibular, estando o paciente com a boca:
a)fechada
c)semi-aberta
b)aberta
d)aberta ao máximo
48)A gengivite descamativa é encontrada mais freqüentemente em:
a)adultos jovens
b)indivíduos na pós-menopausa
49)A estomatite nicotínica tem localização habitual na(o):
a)bochecha
b)lábio

c)crianças
d)adolescentes

c)palato
d)língua
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50)O primeiro determinante da maloclusão do arco dentário é o:
a)desenvolvimento anormal da face
b)fator de equilíbrio dentário
c)espaço livre de Nance ausente
d)desequilíbrio entre os tamanhos dos dentes e o do arco
51)A mais nova técnica para avaliar a ATM é a:
a)tomografia lateral
b)ressonância magnética

c)pneumoartrografia
d)cintilogafia

52)O material de moldagem que reúne as características de fácil manipulação, conforto para o paciente, baixo custo, e que
não exige equipamento elaborado, é o(a):
a)hidrocolóide irreversível
c)godiva
b)hidrocolóide reversível
d)resina acrílica
53)Das desordens funcionais da dentição, o sinal dentário mais comum, associado ao distúrbio funcional da oclusão, é
a(o):
a)mobilidade
c)intrusão
b)pulpite
d)desgaste
54)Das desordens dos músculos mastigatórios, uma condição que não é de origem muscular é a:
a)contratura
c)dor em pontos álgicos mio-faciais
b)aderência
d)miosite
55)A guta percha, material obturador de canais, apresenta como vantagem:
a)não se tornar plástica pelos solventes comuns
b)possuir pouca rigidez, facilitando a obturação de canais curvos
c)não provocar alteração de coloração do dente obturado
d)falta de adesividade nas paredes dos canais
56)Lesão radiolúcida solitária, piriforme, localizada entre o incisivo lateral e o canino superior, levando a divergência
entre as raízes dos mesmos, é denominada cisto:
a)naso-alveolar
c)da papila palatina
b)do canal incisivo
d)glóbulo-maxilar
57)A cúspide que entra em contato de oclusão através das vertentes transversais mesial, distal e livre, respectivamente,
com a fossa central do primeiro molar inferior, formando três pontos de oclusão denominados de tripodismo é a cúspide:
a)disto-palatina do primeiro molar superior
b)mésio-palatina do segundo molar superior
c)palatina do segundo pré-molar superior
d)mésio-palatina do primeiro molar superior
58)As lesões brancas, únicas e múltiplas, que podem ser observadas nas cristais alveolares de quase 85% dos recémnascidos são conhecidas como:
a)manchas de Koplic
b)úlcera de Mitkuliez
c)líquen plano
d)nódulos de Bohn
59)A hiperplasia papilar inflamatória tem a sua localização mais comum na (o):
a)base da língua
c)papila gengival
b)palato
d)borda da língua
60)Segundo Angle, quando os incisivos apresentam um overbite temos uma alteração de classe:
a)I
c)II – Divisão 2
b)II – Divisão 1
d)III
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GABARITO:1B/2B/3 A/4 A/5D/6D/7ANULADA/8D/9B/10ANULADA/11 A/12ANULADA/13 A/14C/15D/16B/17
A/18 A/19B/20D/21 A/22 A/23C/24C/25 A/26B/27 A/28C/29 A/30D/31D/32ANULADA/33
A/34B/35B/36D/37D/38C/39C/40C/41B/42C/43D/44 A/45C/46D/47 A/48B/49C/50D/51B/52
A/53D/54B/55C/56D/57D/58D/59B/60C
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