CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31) Em relação à etiologia das fissuras labiopalatais, não se conseguiu isolar um fator causal específico, mas, sim,
enumerar alguns possíveis fatores genéticos e ambientais. Assinale a alternativa que apresenta três possíveis
agentes teratogênicos discutidos na literatura.
a) Síndrome de Apert, otite e deficiência nutricional.
b) Síndrome de Crouzon, radiação ionizante e fumo.
c) Deficiência nutricional, radiação ionizante e toxoplasmose.
d) Alcoolismo, drogas anticonvulsivas e Síndrome de Apert.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a Síndrome de Apert é um fator genético, e não um agente teratogênico, e a otite não é citada na literatura como
agente teratogênico;
 a Síndrome de Crouzon é um fator genético e não um agente teratogênico; e,
 a Síndrome de Apert é um fator genético, e não um agente teratogênico
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
32) Em pacientes com fissuras labiopalatinas é notória uma maior ocorrência de anomalias dentárias, nos dentes
adjacentes à fenda alveolar. Assinale a alternativa que apresenta três alterações dentárias comuns nesses
pacientes.
a) Hipoplasia de esmalte, dentes supranumerários e agenesias.
b) Agenesia, dentinogênese imperfeita e incisivo lateral conoide.
c) Incisivo lateral conoide, hipoplasia de esmalte e amelogênese imperfeita.
d) Amelogênese imperfeita, dentes supranumerários e hipoplasia de esmalte.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a dentinogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes
com fissuras labiopalatinas;
 a amelogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes
com fissuras labiopalatinas; e,
 a amelogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes
com fissuras labiopalatinas.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
33) Os pacientes com necessidades especiais apresentam os mesmos problemas bucais e dentais que os outros
indivíduos e suas necessidades devem ser satisfeitas praticamente da mesma maneira. Acerca do tratamento
odontológico de pacientes com necessidades especiais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) Podem ser atendidos nas unidade básicas de saúde, mas devem ser submetidos somente a tratamentos
não invasivos, devido às suas características de saúde.
) Devem receber atendimento multidisciplinar, com profissionais que possuam conhecimento técnico e
científico e formação humanística.
) Devem ser atendidos somente em unidades básicas de saúde que possuam equipamentos para sedação
com óxido nitroso.
) Na maioria dos casos, o atendimento odontológico é realizado sob anestesia local, sem necessidade de
sedação.

a) V – V – F – V
b) V – V – V – F
c) V – F – F – F
d) F – V – F – V
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A primeira e a terceira afirmativas são falsas, respectivamente, pois:
 os pacientes especiais devem ser submetidos aos mesmos tratamentos que os demais pacientes, e não somente
aos tratamentos não invasivos.
 os pacientes especiais podem ser atendidos em qualquer unidade básica de saúde, e não somente naquelas que
possuam equipamentos para sedação com óxido nitroso.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
34) A paralisia cerebral é um distúrbio caracterizado por um conjunto de perturbações motoras e sensoriais,
persistentes, mas não progressivas do sistema nervoso central. Em relação à paralisia cerebral, marque a
afirmativa correta.
a) É considerada uma doença congênita.
b) As causas genéticas representam mais de 50% dos casos.
c) Pode ser causada por fatores perinatais como prematuridade e anoxias cerebrais.
d) Todos os pacientes apresentam deficiência mental, sendo a maioria no grau moderado.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a paralisia cerebral pode ser causada por problemas pós-natais, como meningite, traumatismo craniano ocorridos
durante o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central;
 as causas genéticas representam menos de 5% dos casos; e,
 a paralisia cerebral é um defeito físico, podendo afetar ou não a capacidade intelectual.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
35) Os pacientes com necessidades especiais podem ser classificados em grupos, segundo os comprometimentos
e/ou as áreas comprometidas pela patologia, presentes naquele indivíduo. Associe as duas colunas relacionando
os desvios apresentados com seus respectivos grupos. A seguir, marque a alternativa que apresenta a sequência
correta.
(1) Paralisia Cerebral
(2) Síndrome de Down
(3) Psicose
(4) Autismo

(
(
(
(

)
)
)
)

Defeitos congênitos.
Desvios comportamentais.
Desvios psíquicos.
Defeitos físicos.

a) 1 – 4 – 3 – 2
b) 2 – 4 – 3 – 1
c) 4 – 2 – 1 – 3
d) 2 – 3 – 4 – 1
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A alternativa correta é a “B”. Ressalta-se que:
 a Paralisia Cerebral é uma perturbação das funções somático-motoras, causada por uma lesão encefálica que
pode ocorrer antes, durante e também após o nascimento, portanto não pode ser inserida no grupo de defeitos
congênitos;
 a Síndrome de Down é considerada um defeito congênito;
 a Psicose é um desvio psíquico, e não está associada a defeitos físicos; e,
 o Autismo é considerado um desvio comportamental.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
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36) Os analgésicos não opioides são indicados para dor de pequena e média intensidade. Em relação a esses
analgésicos, marque a alternativa correta.
a) Mesmo em doses terapêuticas, o paracetamol pode causar náuseas e prolongar o tempo de protrombina.
b) O analgésico de escolha para as gestantes é a dipirona, pois é o único analgésico que não ultrapassa a
barreira placentária.
c) O paracetamol é contraindicado para diabéticos, pois altas doses podem baixar a glicemia e doses reduzidas
podem ter efeito contrário.
d) Pacientes com problemas hepáticos devem fazer uso de ácido acetilsalicílico (AAS) com a devida cautela, pois
quando empregado de forma crônica, pode causar problemas hemorrágicos.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 o AAS pode causar náuseas e prolongar o tempo de protrombina;
 o analgésico de escolha para as gestantes é o paracetamol; e,
 o AAS é contraindicado para diabéticos, pois altas doses podem baixar a glicemia e doses reduzidas podem ter
efeito contrário.
Fonte: YAGIELA, John A. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Leia a situação abaixo para responder às questões 37 e 38.
Paciente do sexo masculino, 55 anos, logo após ser anestesiado, apresentou tontura, mal-estar, sudorese,
formigamento nas pontas dos dedos e visão turva. Ao tomar o pulso, o cirurgião dentista constatou aumento da
frequência cardíaca.
37) O paciente apresenta, provavelmente, um quadro de
a) crise hipertensiva.
b) choque anafilático.
c) síncope vasovagal.
d) síncope extrapiramidal.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 os sintomas do choque anafilático são: chiado, tosse, dispneia, rubor, tumefação nos lábios e na língua; e,
 nas síncopes ocorrem diminuição da pressão arterial e perda da consciência.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
38) A conduta correta para o paciente em questão é
a) administrar 0,3 ml de uma solução de adrenalina 1:100.000, monitorar sinais vitais e solicitar serviço médico
de urgência.
b) interromper o tratamento, colocar o paciente deitado e instituir as manobras de suporte básico de vida,
incluindo ressuscitação cardiopulmonar.
c) avaliar a pressão arterial, manter o paciente numa posição confortável, de preferência sentado, e, se não
houver melhora, solicitar socorro médico.
d) colocar o paciente em decúbito dorsal com os pés mais elevados, avaliar sinais vitais, administrar oxigênio e,
se não houver melhora, solicitar socorro médico.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a administração de adrenalina deve ser feita nos casos de choque anafilático.
 a ressuscitação cardiopulmonar deve ser instituída somente quando há parada cardiovascular; e,
 nos casos de crise hipertensiva, o paciente deve ser colocado numa posição confortável, de preferência sentado.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
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39) A respeito dos anestésicos locais utilizados em odontologia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) Os produtos de inflamação baixam o pH do tecido afetado e limitam a formação da base livre, podendo
retardar ou impossibilitar o bloqueio nervoso eficaz.
) Os anestésicos locais, embora utilizados para deprimir a condução nervosa periférica, podem interferir na
transmissão do impulso nervoso em qualquer tecido excitável.
) A administração de Cloridrato de Lidocaína 2% com Fenilefrina 1:50.000 é a mais adequada para emprego
rotineiro na odontologia.
) A Prilocaína possui um metabólito tóxico, a o-toluidina, que pode levar à metemoglobinemia pela oxidação
da hemoglobina.
F–F–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
F–V–F–V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A única afirmativa falsa é a terceira, pois a administração de Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 é
a mais adequada para emprego rotineiro na odontologia.
Fonte: YAGIELA, John A. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
40) Acerca da Síndrome de Down, que é considerada a anomalia cromossomial mais comum entre os neonatos,
analise as afirmativas.
I.
II.
III.
IV.

A deficiência mental está presente em apenas 50% dos pacientes.
A profilaxia antibiótica é indicada para todos os pacientes.
As mulheres com idade avançada apresentam maior risco de gerar uma criança com a síndrome.
A língua fissurada é uma manifestação bucal frequente.

Estão corretas somente as afirmativas
a) I e II.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A primeira e a segunda afirmativas estão incorretas, respectivamente, pois:
 a deficiência mental está presente em todos os pacientes com Síndrome de Down, sendo a maioria de grau leve;
e,
 a profilaxia antibiótica é indicada apenas para os pacientes que apresentam cardiopatias congênitas.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
41) A endocardite infecciosa é uma infecção importante das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do
coração, decorrente da invasão de agentes infecciosos. Assinale a alternativa que apresenta uma condição
cardíaca na qual a profilaxia antibiótica da endocardite é recomendada para procedimentos odontológicos
invasivos.
a) Disfunção valvular adquirida.
b) Prolapso da válvula mitral sem regurgitação.
c) Cirurgia de enxerto de ponte coronária prévia.
d) Sopros cardíacos fisiológicos, funcionais ou inocentes.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A”, visto que a profilaxia antibiótica da endocardite não é recomendada para as demais
condições cardíacas apresentadas.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
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42) As infecções bacterianas, fúngicas e viróticas de origem bucal no paciente em estado crítico, internado em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente, pois o envolvimento sistêmico
frequentemente é fatal. Sobre o tratamento das infecções bucais nesses pacientes imunocomprometidos, assinale a
alternativa incorreta.
a) A candidíase é uma das causas mais frequentes de infecção hospitalar.
b) O tratamento da candidíase deve ser sistêmico, pois o tratamento tópico é pouco efetivo.
c) O tratamento de lesões herpéticas deve ser realizado com antiviral sistêmico, pois as terapias tópicas são
pouco efetivas.
d) As manifestações do herpes zoster podem ser bastante graves, pois o vírus pode se propagar, causando
pneumonia e hepatite.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A alternativa incorreta é a “B”, pois a candidíase deve ser tratada através de terapia tópica única ou associada ao
tratamento sistêmico.
Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.
São Paulo: Santos, 2012.

43) O diabetes é uma doença que tem sido relacionada a alguns problemas bucais como:
I.
II.
III.
IV.

candidíase oral;
glossite migratória benigna;
língua avermelhada e saburrosa;
queilite actínica.

Estão corretas somente as alternativas
a)
b)
c)
d)

I e II.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A afirmativa IV está incorreta, pois queilite actínica é uma alteração pré-maligna do vermelhão do lábio inferior e não
está associada ao diabetes.
Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.
São Paulo: Santos, 2012.
44) Em relação aos cuidados odontológicos do paciente oncológico, é correto afirmar que
a) a quimioterapia geralmente causa danos agudos na cavidade oral, que podem não ser solucionados com a
descontinuidade da terapia.
b) a radioterapia sempre causa danos permanentes na cavidade oral, que podem ser em maior ou menor grau,
dependendo da área irradiada.
c) durante o tratamento quimioterápico, os pacientes devem ser submetidos ao tratamento odontológico para a
remoção de focos infecciosos.
d) após o diagnóstico do tipo de câncer, o cirurgião dentista deve realizar apenas os tratamentos de urgência
antes de iniciar a quimioterapia.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A". As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a radioterapia na região de cabeça e pescoço causa danos permanentes na cavidade oral;
 durante o tratamento quimioterápico, o tratamento odontológico invasivo é contraindicado, sendo indicado antes do
início da quimioterapia; e,
 após o diagnóstico do tipo de câncer, o cirurgião-dentista deve realizar todo o tratamento odontológico necessário,
e não somente os tratamentos de urgência.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
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45) Segundo a American Psychiatric Association, a deficiência mental é uma função intelectual geral subnormal, que
se origina durante o período de desenvolvimento e está associada à perda ou retardo de aprendizado e ajuste
social ou maturação ou ambos. São citadas como possíveis causas pré-natal, perinatal e pós-natal da deficiência
mental, respectivamente:
a) Prematuridade, hiperbilirrubinemia e radiação.
b) Síndrome de Down, hiperbilirrubinemia e asma.
c) Síndrome de Down, prematuridade e desnutrição.
d) Toxoplasmose na gravidez, hiperbilirrubinemia e varicela.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 prematuridade é uma causa perinatal;
 a asma não tem sido citada na literatura como possível causa da deficiência mental; e,
 a varicela não tem sido citada na literatura como possível causa da deficiência mental.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
46) Na prática odontológica é comum o atendimento a indivíduos portadores de doenças infectocontagiosas. Acerca
das doenças ocupacionais, marque a alternativa correta.
a) A sífilis é uma doença de origem virótica que pode ser transmitida nas fases primária e secundária.
b) A hepatite C apresenta alto risco de contaminação na prática odontológica, especialmente, para os profissionais
de especialidades cirúrgicas.
c) O herpes simples é uma doença pouco frequente e pode ser transmitida por contaminação direta, por lesões
ou objetos contaminados pelo vírus.
d) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença de origem virótica que apresenta alto risco
de contaminação na prática odontológica.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A alternativa correta é a “B”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a sífilis é uma doença de origem bacteriana;
 o herpes simples é uma doença muito frequente; e,
 a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença de origem virótica que apresenta baixo de
contaminação na prática odontológica..
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
47) O processo de envelhecimento humano provoca alterações anatomofisiológicas nas estruturas bucais que podem
influir no tratamento endodôntico. Em relação à terapia endodôntica em dentes permanentes de idosos, é correto
afirmar que
a) a diminuição da câmara pulpar e o estreitamento do canal radicular dificultam o tratamento endodôntico.
b) o tratamento endodôntico, quando necessário, pode ser realizado, mas com várias alterações na sequência
técnica.
c) para a execução do tratamento endodôntico, menor tempo é requerido, devido às condições sistêmicas do
paciente.
d) devido às dificuldades encontradas, deve-se optar pela exodontia dos dentes com comprometimento
endodôntico.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 o tratamento endodôntico, quando necessário, deve ser realizado.
 maior tempo é requerido, devido às condições sistêmicas apresentadas pelos pacientes idosos e à atresia dos
canais radiculares; e,
 o tratamento endodôntico em idosos, do ponto de vista da sequência técnica, não difere daquele realizado em
adultos jovens.
Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2009.
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48) Várias adaptações fisiológicas ocorrem nas estruturas bucais decorrentes do envelhecimento. Diante disso, é
correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

há um aumento da dimensão vertical decorrente da erupção ativa.
pode ocorrer aumento do diâmetro dos canalículos dentinários, tornando os dentes mais sensíveis.
há uma diminuição da espessura da lâmina dura, devido às forças mecânicas atípicas sobre o dente.
ocorre perda da crista óssea alveolar e a gengiva se desloca no sentido da raiz, provocando uma recessão
gengival.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 há uma diminuição da dimensão vertical devido aos desgastes progressivos com perdas de superfícies oclusais e
incisais;
 ocorre uma diminuição do diâmetro dos canalículos dentinários, bem como há um aumento no limiar de
sensibilidade dentária devido à mineralização dos canalículos dentinários; e,
 a lâmina dura se torna mais espessa e irregular devido às forças mecânicas atípicas sobre o dente.
Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2009.
49) No idoso, as alterações mais relevantes na farmacocinética estão associadas à redução do metabolismo hepático
e ao declínio da eliminação renal da droga. Considerando essas alterações, informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) As manifestações da idade apresentam grande variabilidade individual e dependem das doenças
associadas.
) A diminuição de conteúdo de água corporal aumenta o risco de efeitos tóxicos.
) Os anestésicos sem vasoconstritores são os mais indicados, pois minimizam o risco de toxicidade.
) A dose recomendada de anestésico local é praticamente a mesma utilizada nos adultos jovens, exceto em
casos de doenças cardíacas associadas.

a) V – V – V – F
b) V – V – F – F
c) F – F – V – V
d) V – V – F – V
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
A terceira e a quarta afirmativas são falsas, respectivamente, pois:
 a utilização de anestésico sem vasoconstritores aumenta o risco de superdosagem e toxicidade; e,
 a dose recomendada para idosos é significativamente menor do que a dose indicada para adultos jovens.
Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2009.
50) São manifestações bucais comuns da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de etiologia viral,
bacteriana e fúngica, respectivamente:
a) guna, sífilis e paracoccidioidomicose.
b) leucoplasia pilosa, guna e candidíase.
c) herpes simples, eritema gengival linear e candidíase.
d) eritema gengival linear, leucoplasia pilosa e candidíase.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a guna é uma infecção de origem bacteriana; e
 o eritema gengival linear é uma infecção fúngica.
Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.
São Paulo: Santos, 2012.
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51) Para minimizar o estresse fisiológico e psicológico, a utilização de medicamentos pode ser necessária. Dentre as
drogas ansiolíticas, marque a alternativa que aponta as que têm sido escolhidas para o controle da ansiedade em
odontologia, devido a sua eficácia e segurança clínica.
a) Barbitúricos.
b) Anti-histamínicos.
c) Benzodiazepínicos.
d) Sedativos hipnóticos.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 os sedativos barbitúricos ou hipnóticos têm como principal indicação o tratamento da insônia e foram muito
empregados para controle da dor e ansiedade antes do advento dos benzodiazepínicos; e.
 os anti-histamínicos possuem eficácia reduzida no controle da ansiedade, sendo mais utilizados para crianças ou
pacientes levemente ansiosos.
Fonte: YAGIELA, John A. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
52) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Os pacientes com câncer podem apresentar algumas complicações bucais decorrentes da quimioterapia. A
________________________ caracteriza-se pela inflamação aguda da mucosa bucal, área ulcerada, que se
torna edemaciada, eritematosa e friável, resultando em dor e disfagia.
a)
b)
c)
d)

mucosite
herpes zoster
candidíase bucal
úlcera bucal medicamentosa

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a A. As demais estão incorretas, visto que a herpes zoster e a candidíase bucal não
apresentam as características descritas e a úlcera bucal medicamentosa não é citada na literatura como uma
complicação bucal da quimioterapia.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
53) Na prática odontológica, o conhecimento sobre alguns aspectos psicológicos relacionados ao paciente com
autismo, favorece seu atendimento. Em relação aos pacientes autistas, marque a alternativa incorreta.
a) Apresentam uma necessidade imperiosa de manter imutável seu ambiente material.
b) Possuem um distúrbio comportamental, caracterizado por uma complexa desordem de linguagem e
socialização.
c) Alguns indivíduos apresentam fala e inteligência intactas, outros apresentam sérios problemas no
desenvolvimento da linguagem.
d) Apresentam dificuldade de socialização, mas gostam do contato físico com as pessoas, por isso o profissional
deve se esforçar para estabelecer um diálogo com o paciente.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa incorreta é a “D”, pois os indivíduos com autismo não gostam do contato físico com as pessoas.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
54) Em relação às hepatites virais, que são as mais frequentes, assinale a alternativa correta.
a) O vírus da hepatite A atinge o fígado de forma crônica.
b) O surgimento da vacina contra o vírus da hepatite C possibilitou maior controle da doença.
c) A hepatite C é adquirida por via fecal-oral através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
d) Podem acarretar alterações na coagulação sanguínea, pois o fígado produz muitos dos fatores de coagulação.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 o vírus da hepatite A atinge o fígado de forma aguda;
 não há vacina disponível contra a hepatite C; e,
 a hepatite C é adquirida por via sanguínea e com menos frequência, pela via sexual.
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Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.
São Paulo: Santos, 2012.
55) A geriatria trata do envelhecimento patológico e a gerontologia trata do envelhecimento fisiológico. Em relação às
patologias relacionadas às idades mais avançadas, assinale a alternativa correta.
a) O mal de Alzheimer geralmente tem início entre 40 e 50 anos.
b) O mal de Parkinson é uma doença relacionada ao envelhecimento fisiológico.
c) A catarata, o glaucoma e a aterosclerose são patologias relacionadas a idades mais avançadas.
d) O mal de Alzheimer caracteriza-se por tremores rítmicos das extremidades, caminhar lento e arrastado.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 o mal de Alzheimer, raramente, tem início na faixa etária abaixo dos 50 anos e afeta 50% dos indivíduos acima dos
85 anos;
 o mal de Parkinson é uma doença relacionada ao envelhecimento patológico, e não fisiológico; e,
 o mal de Parkinson caracteriza-se por tremores rítmicos das extremidades, caminhar lento e arrastado.
Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e
Saúde Oral. São Paulo: Pancast, 2000.
.
56) Para o controle de infecção durante o atendimento odontológico, são necessárias algumas medidas de
biossegurança. O conjunto de meios adotados para impedir a contaminação de micro-organismos numa
determinada área pode ser definido como
a) assepsia.
b) antissepsia.
c) degermação.
d) descontaminação.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)
A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 antissepsia é a inativação ou a eliminação de micro-organismos de um tecido vivo (pele e mucosa);
 degermação é a remoção ou redução das bactérias em um tecido vivo, seja por limpeza mecânica (escova) ou por
agentes químicos (sabão, detergentes); e,
 descontaminação é a remoção dos resíduos contaminados de qualquer superfície, reduzindo, assim, os
micro-organismos presentes.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
57) A asma é um estado clínico de hiper-reatividade da traqueia e dos brônquios a vários estímulos, resultando na
constrição difusa das vias aéreas. Acerca da diminuição dos riscos de uma crise aguda asmática durante o
atendimento odontológico de pacientes asmáticos, marque a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

A profilaxia antibiótica deve ser realizada antes de procedimentos invasivos.
Deve-se realizar a sedação oral com barbitúricos nos casos de pacientes ansiosos.
Não se deve iniciar procedimento eletivo, caso seja observado sibilo, tosse ou dispneia.
O paciente deve respirar ar enriquecido com CO2, antes do atendimento odontológico, para corrigir a alcalose
respiratória.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 a profilaxia antibiótica não diminui os riscos de uma crise aguda asmática e não é indicada para pacientes
asmáticos, exceto nos casos de pacientes de alto risco que fazem uso de corticoterapia sistêmica;
 a sedação oral com barbitúricos deve ser evitada, pois está associada ao aumento da frequência de
broncoespasmo e, quando devidamente indicada, deve ser feita a sedação inalatória com óxido nitroso; e,
 o paciente não deve respirar ar enriquecido com CO2 antes do atendimento odontológico.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
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58) Em alguns pacientes com problemas sistêmicos, o cirurgião dentista pode utilizar o anestésico local mepivacaína
sem vasoconstritor em procedimentos odontológicos simples e de curta duração. O uso de anestésicos locais,
associados a vasoconstritores é contraindicado, no seguinte caso:
a) gestante no primeiro trimestre gestacional.
b) paciente diabético compensado dependente de insulina.
c) paciente com menos de seis meses após acidente vascular encefálico.
d) paciente hipertenso, se a pressão estiver situada abaixo de 140/90 mmHg.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)
A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:
 pode-se utilizar o anestésico com vasoconstritor, preferencialmente lidocaína com adrenalina 1:100.000 nas
gestantes, especialmente nos casos de urgências;
 os pacientes diabéticos compensados dependentes de insulina não apresentam contraindicações para o uso de
vasoconstritores; e,
 se a pressão estiver situada abaixo do limite de 160/100 mmHg, o uso de adrenalina 1:100.000 não está
contraindicado, podendo-se utilizar no máximo dois tubetes anestésicos.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
59) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Os exames __________________________, tempo de _________________, tempo de ____________________
e ___________________________ correspondem aos exames de laboratório que o cirurgião-dentista deve
recorrer para triar o paciente para eventuais distúrbios de hemostasia, pois são suficientes para diagnosticar a
maioria das doenças hemorrágicas.
a)
b)
c)
d)

Tempo de sangramento / protrombina / retração do coágulo / hematócrito
Contagem de plaquetas / protrombina / tromboplastina parcial ativada / hematócrito
Contagem de plaquetas / sangramento / protrombina / tempo de retração do coágulo
Contagem de plaquetas / sangramento / protrombina / tempo de tromboplastina parcial ativada

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)
A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, pois o exame tempo de retração do coágulo avalia de forma
pouco sensível a função plaquetária e o hematócrito avalia o volume de hemácias em relação ao volume de sangue.
Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.
São Paulo: Santos, 2012.
60) Acerca da hiperplasia gengival nos pacientes com epilepsia, analise as afirmativas.
I.

Há uma correlação entre o grau de aumento gengival e a presença de fatores irritantes locais, como bandas
ortodônticas.
II. A hiperplasia gengival é consequência da ação do medicamento, agravada pela má higiene bucal.
III. A dose diária do medicamento pode estar relacionada ao crescimento anormal.
IV. O crescimento gengival é induzido pelo medicamento antiepilético, normalmente a fenitoína.
Estão corretas somente as afirmativas
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II, III e IV.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)
As afirmativas I e IV estão corretas, visto que:
 há uma correlação entre o grau de aumento gengival e a presença de fatores irritantes locais, como bandas
ortodônticas; e,
 o crescimento gengival é induzido pelo medicamento antiepilético, normalmente a fenitoína.
Fonte: HADDAD, Aida S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. São Paulo: Santos, 2007.
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