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Questão 17 

Paciente do sexo Masculino, 81 anos, portador de mieloma 
múltiplo, no momento em remissão da doença, sem 
tratamento médico, apenas em uso de Xarelto (rivaroxabana). 
Notou edema e dor em região de implante posterior de 
mandíbula. No exame clínico e radiográfico observa-se 
secreção purulenta na região; o implante apresenta discreta 
mobilidade e reabsorção óssea. Está indicada intervenção 
cirúrgica para remoção do implante. Foi prescrito antibiótico 
por sete dias. Qual alternativa descreve a melhor conduta do 
dentista para resolução do caso? 

A) Solicitação de INR, manutenção de anticoagulante e 
remoção de implante com manobras hemostáticas 
locais. 

B) Interrupção da terapia com anticoagulante para posterior 
remoção de implante. 

C) Não será possível realizar a cirurgia, devido ao 
diagnóstico oncológico e à idade do paciente. 

D) Realização da cirurgia de remoção do implante, 
mantendo anticoagulante e utilizando manobras 
hemostáticas locais. 

E) Solicitação de INR, suspensão de anticoagulante e 
remoção de implante. 

 

Questão 18 

Segundo Hupp et al., 2015, o ato de redução ou remoção 
parcial de microorganismos da pele ou de outros tecidos vivos 
por métodos quimiomecânicos corresponde a: 

A) Assepsia. 

B) Sepse. 

C) Degermação. 

D) Desinfecção. 

E) Esterilização. 

 

Questão 19 

Com relação à exposição ocupacional a materiais biológicos, 
assinale a alternativa correta: 

A) O risco de contaminação pelos vírus das hepatites é 
grande, principalmente com relação ao vírus da hepatite 
A. 

B) A contaminação por HIV depende da natureza da 
exposição, sendo exposições mais graves aquelas que 
envolvem secreções contaminadas, como fezes e urina. 

C) A lavagem do local exposto consiste em ação de menor 
importância após a exposição a materiais biológicos. 

D) O uso da terapia antirretroviral, TARV, está indicado em 
todas as situações de risco ocupacional. 

E) A terapia antirretroviral deverá ser administrada 
diariamente, durante 28 dias. 

Questão 20 

Segundo a Resolução CFO 162, de 03/11/2015 e publicada 
no DOU de 16/11/2015, para o exercício profissional do CD 
em âmbito hospitalar são requisitos para habilitação pelo CFO 
e CROs:  

I. O profissional haver concluído curso de Odontologia 
Hospitalar com carga horária mínima de 350 
(trezentas e cinquenta) horas, sendo 30% de horas 
práticas e 70% de aulas teóricas; o curso deve, no 
final de sua realização, aplicar uma prova teórica e 
prática. 

II. O curso ter contemplado como disciplinas a rotina 
hospitalar (gestão, bioética, biossegurança, 
prontuário, prescrição, rounds, prática clínica, 
segurança do paciente, urgência e emergência), a 
propedêutica clínica (interpretação de exames, 
principais agravos, pacientes sistemicamente 
comprometidos, interações medicamentosas) e o 
BLS (Basic Life Support). 

III. O profissional estar devidamente inscrito como 
“Habilitado em Odontologia Hospitalar” em seu CRO 
registrado no CFO. 

IV. O profissional também poderá requerer seu registro 
no CFO e inscrição no CRO como “Habilitado em 
Odontologia Hospitalar”, se provar que atuou na 
área durante pelo menos dez anos nos últimos vinte 
anos. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) I, II, III e IV. 

B) Apenas II, III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 
 

Questão 21 

Paciente com 53 anos, leucoderma, apresentando ferida 
infectada na região plantar do pé direito, com evolução para 
osteomielite, diabetes mellitus tipo 2 e sepse por foco 
cutâneo. A avaliação da equipe de Odontologia Hospitalar 
revelou presença de doença periodontal agressiva e 
mobilidade grau 3 nos dentes 33, 32, 31, 41, 42, 43 e cárie de 
grande proporção nos dentes 35 e 37. No exame de 
tomografia computadorizada de face constataram-se 
cavitações em diversos dentes, com áreas líticas periapicais 
adjacentes às raízes dos dentes 35 e 37. Antibioticoterapia 
sistêmica foi instituída pela equipe médica com cloridrato de 
cefepima, vancomicina, ciprofloxacino e clindamicina, sem 
sucesso. Verificou-se melhora no quadro de osteomielite, 
porém sem melhora na ferida plantar. 

Além do protocolo de higiene oral, qual conduta terapêutica 
deve ser adotada pela equipe de Odontologia Hospitalar? 

A) Endodontia nos dentes 35 e 37 e reabilitação protética. 

B) Terapia básica periodontal e selamento provisório dos 
dentes 35 e 37. 

C) Tratamento periodontal e exodontia dos dentes 33 a 43, 
35 e 37. 

D) Tratamento restaurador atraumático (TRA) e bochecho 
cada 12 horas com digluconato de clorexidina 0,12% 
solução. 

E) Modulação do biofilme bucal e terapia básica 
periodontal. 
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Questão 22 

A sepse consiste em resposta inadequada do organismo a 
um evento infeccioso. Com relação aos sinais e sintomas que 
definem sepse, assinale a alternativa incorreta: 

A) Contagem de plaquetas <100.000/mm3 ou redução de 
50% do maior número registrado nos últimos três dias. 

B) Rebaixamento do nível de consciência. 

C) Hipertensão persistente. 

D) Diurese menor que 0,5ml/kg/h. 

E) Elevação de bilirrubinas a mais que duas vezes o valor 
de referência. 

 

Questão 23 

Paciente leucoderma, do gênero masculino, 76 anos de 
idade, proveniente de Chapecó-SC, trabalhador rural, 
apresentou lesão esbranquiçada em forma de crosta na pele, 
semimucosa e mucosa labial, com 40mm de extensão e 
histórico de 15 meses. O paciente reportou, na tentativa de 
“arrancar a crosta com a unha”, sangramento abundante. 
Sistemicamente o paciente relatou diabetes e HAS, 
controladas respectivamente por meio de dieta e metformina 
e atenolol e hidroclorotiazida. Qual deve ser a conduta 
profissional do cirurgião-dentista? 

A) Avaliação clínica do paciente; Contato com o médico 
previamente ao procedimento cirúrgico; Exérese total da 
lesão (biópsia excisional); Tratamento; Proservação. 

B) Contato com o médico previamente ao procedimento 
cirúrgico; Avaliação clínica do paciente; Exérese parcial 
da lesão (biópsia incisional); Tratamento; Proservação. 

C) Contato com o médico previamente ao procedimento 
cirúrgico; Avaliação clínica do paciente; Exérese total da 
lesão (biópsia excisional); Tratamento; Proservação. 

D) Avaliação clínica do paciente; Contato com o médico 
previamente ao procedimento cirúrgico; Exérese parcial 
da lesão (biópsia incisional); Tratamento; Proservação. 

E) Avaliação clínica e radiográfica do paciente; Contato 
com o médico previamente ao procedimento cirúrgico; 
Exérese parcial da lesão (biópsia incisional); 
Tratamento; Proservação. 

 

Questão 24 

O uso de soluções anestésicas que contenham prilocaína 
deve ser evitado em pacientes que na anamnese relatem ser 
portadores de: 

A) Hipotireoidismo. 

B) Diabetes mellittus. 

C) Metemoglobinemia congênita. 

D) Ansiedade. 

E) Senilidade 

Questão 25 

Em ambiente hospitalar, normas e diretrizes devem ser 

estabelecidas e cumpridas para qualidade no atendimento, 

visando à segurança do paciente e do profissional de saúde. 

Essas normas, de acordo com o Ministério do Trabalho, têm 

como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à 

saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde em geral. 

Com base no texto acima, qual normativa conduz os 

profissionais da área da saúde priorizando a segurança do 

profissional e do paciente? 

A) RDC-7. 

B) NR-32. 

C) RDC-50. 

D) RDC-36. 

E) NR-18. 

 

Questão 26 

Paciente do gênero masculino, 47 anos de idade, apresentou 
lesão bolhosa em lábio inferior, com conteúdo aquoso 
(diascopia negativa), superfície lisa e mucosa distendida; 
coloração azulada; com 15mm de diâmetro e histórico de 
trauma frequente de baixa intensidade (mordedura labial) e 
seis meses de evolução. 

O provável diagnóstico é: 

A) Hemangioma. 

B) Rânula. 

C) Mucocele. 

D) Herpes zoster. 

E) Herpes simples. 

 

Questão 27 

Segundo Hupp et al., 2015, qual tipo de fio de sutura é o mais 
indicado para a síntese dos planos anatômicos internos? 

A) Nylon. 

B) Seda. 

C) Algodão. 

D) Poliglactina 910. 

E) Poliéster. 
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Questão 28 

Além das manifestações sistêmicas que acometem o 

paciente com Insuficiência renal crônica (IRC), as alterações 

metabólicas e fisiopatológicas associadas à doença e as 

diferentes modalidades de tratamento podem afetar a 

cavidade bucal. Dentre as de origem fúngica que também 

afetam os transplantados renais, podem-se citar: 

A) Estomatite urêmica. 

B) Candidíase pseudomembranosa. 

C) Herpes simples oral. 

D) Citomegalovírus. 

E) Leucoplasia. 

 

Questão 29 

A noradrenalina é o neurotransmissor do sistema nervoso 

simpático e precursor da adrenalina.  É também um potente 

vasoconstritor visceral e renal, o que limita sua utilização 

clínica. É também vasoconstritora sobre a rede vascular, 

sistêmica e pulmonar e deve ser usada com prudência em 

pacientes com hipertensão pulmonar. É a droga de escolha 

no choque séptico. 

Portanto, qual a indicação para uso de noradrenalina?  

A) Sedação. 

B) Analgesia. 

C) Hipoglicemia. 

D) Hipertensão. 

E) Hipotensão. 

 

Questão 30 

Os anticoagulantes constituem um grupo de medicamentos 

dos mais empregados na clínica médica. São 

predominantemente prescritos para pacientes de risco para o 

tromboembolismo venoso ou para os que apresentam doença 

cardíaca isquêmica, fibrilação atrial, acidente vascular 

encefálico e portadores de próteses valvares cardíacas. Nos 

pacientes coagulopatas, a utilização de antifibrinolíticos como 

curativo local pós-exodontia é indicada. São eles:  

A) Ácido acetil salicílico e ácido tranexâmico. 

B) Ácido épsilon aminocapróico e ácido tranexâmico. 

C) Ácido épsilon aminocapróico e ácido acetil salicílico. 

D) Ácido ortofosfórico e ácido acetil salicílico. 

E) Ácido mefenâmico e ácido ortofosfórico. 

Questão 31 

Um paciente internado na UTI exibe múltiplos focos de 

infecção dentária na cavidade oral. Os valores hematológicos 

e bioquímicos demonstram, dentre outros, leucocitose, PCR 

aumentado e fibrinogênio aumentado. Removidos os focos de 

infecção, em 48 horas observa-se drástica redução da 

leucocitose e certa tendência a diminuição dos valores de 

fibrinogênio e PCR, ainda que esses valores se mantenham 

oscilantes. 

Com base nessa situação, é mais correto afirmar que:      

  

A) As infecções bucais estão provocando uma inflamação 
sistêmica no paciente, provavelmente em função de uma 
bacteremia instalada. 

B) Ao se removerem os focos de infecção, reduziu-se 
somente a quantidade de bactérias, sem haver 
alterações nos teores de citocinas inflamatórias 
circulantes no sangue. 

C) Os valores de PCR e fibrinogênio estão aumentados 
devido à maior demanda do baço em função de citocinas 
circulantes no sangue, provocadas pelo foco de infecção 
dentária. 

D) O fato de os valores de PCR e fibrinogênio não se 
reduzirem drasticamente, tal qual ocorreu com a 
leucocitose, indica que o procedimento realizado não 
surtiu o efeito desejado. 

E) Os valores de PCR e fibrinogênio estão aumentados 
devido a maior sobrecarga do rim, provocada pelo foco 
de infecção dentária. 

 

Questão 32 

A resistência bacteriana passou a ser um problema mundial. 

Muitas classes de antibióticos tornaram-se menos efetivas 

contra as bactérias, principalmente as hospitalares, como por 

exemplo a klebsiella pneumoniae. Carbamapenase é uma 

enzima que hidrolisa o antibiótico Carbamapem e seus 

derivados, os carbamapênicos. 

Além desse método de resistência a antibióticos, qual 

alternativa apresenta corretamente os outros três modos de 

resistência? 

  

A) Bomba de efluxo, alteração de permeabilidade e 
transformação. 

B) Bomba de efluxo, alteração do sítio-alvo e alteração de 
permeabilidade. 

C) Alteração de sítio-alvo, alteração de permeabilidade e 
plasmídeos. 

D) Transformação, alteração de sítio-alvo e transdução. 

E) Plasmídeo de resistência, transformação e transdução. 
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Questão 33 

Infecções por Cândida sp., ou candidoses, são infecções que 
podem acometer diversos sistemas ou tecidos, mas em 
especial a cavidade oral. A infecção por Cândida é incomum, 
por ser saprofítica ao nosso organismo. Entretanto, estão 
atreladas muitas vezes a imunossupressão do hospedeiro 

Qual das alternativas abaixo NÃO APRESENTA um dos 
eventos associados a essa infecção? 

A) Uso contínuo de próteses. 

B) Imunossupressão 

C) Radioterapia de cabeça e pescoço. 

D) Refluxo gástrico. 

E) Xerostomia. 

 

Questão 34 

As infecções odontogênicas são reconhecidamente causas 
de óbito desde a Antiguidade. Ambos os espaços fasciais 
primários podem ser acometidos por elas. 

Segundo Hupp et al., 2015, quais os dois aspectos 

anatômicos que estão relacionados entre si e são 
determinantes na progressão das infecções odontogênicas? 

 

A) Inserção muscular e parede óssea. 

B) Ápice dentário e inserção muscular. 

C) Ápice dentário e parede óssea. 

D) Ápice dentário e periósteo. 

E) Periósteo e inserção muscular. 

 

Questão 35 

Por mais raras que sejam, os cirurgiões-dentistas precisam 
saber reconhecer e tratar as emergências médicas. A falta de 
ar, a impossibilidade de falar, o chiado expiratório, o pulso 
rápido e a cianose são características associadas a pacientes 
com a seguinte condição:  

A) Epilepsia. 

B) Hipoglicemia. 

C) Hemorragia. 

D) Asma. 

E) Hipotensão ortostática. 

 

Questão 36 

Segundo Neville et al., 2009, a presença de sialolitos nos 
ductos excretores das glândulas submandibulares é mais 
bem identificada através da seguinte técnica radiográfica: 

A) Oclusal. 

B) Towne. 

C) Periapical. 

D) Panorâmica. 

E) Bellot. 

Questão 37 

Segundo White et al., 2015, entre os exames por imagem 

abaixo qual é o mais indicado para avaliação da articulação 
temporomandibular (ATM)? 

A) Radiografia panorâmica. 

B) Tomografia computadorizada do tipo Cone – Beam. 

C) Tomografia computadorizada do tipo Fan – Beam. 

D) Ressonância Nuclear Magnética. 

E) Cintilografia. 

 

Questão 38 

Segundo o último manual do ATLS (2018), quais são, 
respectivamente, o mínimo e o máximo de pontos que um 
paciente pode apresentar na escala de Glasgow? 

A) 2 e 14. 

B) 3 e 15. 

C) 4 e 16. 

D) 0 e 13. 

E) 2 e 13. 

 

Questão 39 

Paciente com 15 anos de idade, sexo feminino, apresentou 
edema nos espaços submandibular, sublingual e 
submentoniano unilateralmente, com presença de sinais 
flogísticos e trismo. No exame radiográfico, visualizou-se 
tentativa de acesso endodôntico, com perfuração de furca e 
fratura de lima intracanal no dente 36. O exame laboratorial 
apresentava leucocitose e aumento da PCR, além de 
hipertermia. A paciente já apresentava dificuldade respiratória 
pelo edema. 

Esse é o quadro de qual emergência odontológica, e qual é 
sua possível evolução? 

A) Abscesso e angina estável. 

B) Angina de Ludwig e mediastinite. 

C) Abscesso dentoalveolar e parada cardiorrespiratória. 

D) Doença periodontal aguda e abscesso periodontal. 

E) Alveolite e angina instável. 

 

Questão 40 

Paciente sexo feminino, 42 anos, leucoderma, com queixa 
principal de ardência, queimação em boca, segundo ela com 
cerca de três semanas de evolução. No exame físico extra 
oral notou-se presença de pápulas pruríticas em cotovelos. 
No exame intra oral observou-se presença de estrias brancas 
em mucosa da bochecha, com comprometimento bilateral. As 
estrias possuíam aspecto rendilhado. 

Qual a hipótese diagnóstica dessa doença? 

A) Leucoplasia verrucosa proliferativa. 

B) Líquen plano reticular. 

C) Linha alba. 

D) Leucoedema. 

E) Líquen plano erosivo. 
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Questão 41 

Entre as emergências médicas no consultório odontológico, 

pode ocorrer hipoglicemia, que é caracterizada por um nível 

baixo da glicemia sanguínea e pode acometer indivíduos 

diabéticos. 

Avalie os itens abaixo e assinale a alternativa correta, levando 

em consideração que o indivíduo acometido por hipoglicemia 

está consciente e alerta: 

 

I. Interromper imediatamente o tratamento e remover 

todo o material da boca do paciente, colocá-lo numa 

posição em que se sinta confortável e administrar 

insulina. 

II. Administrar água com açúcar, suco de laranja ou 

refrigerante e acompanhar o paciente até 

desaparecerem os sintomas. 

III. Mantenha o paciente sob observação durante no 

mínimo 30 minutos antes de dispensá-lo com um 

acompanhante. 

IV. Encaminhar o paciente para investigação das causas 

da hipoglicemia a fim de prevenir sua recorrência. 

  

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Todas as alternativas estão corretas. 

C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas I, III e IV estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

Questão 42 

Paciente, sexo masculino, 58 anos, com diagnóstico de 

síndrome do pânico, durante atendimento odontológico 

apresentou respiração rápida e profunda, hálito cetônico, 

náusea, vômito, dor abdominal, evoluindo para cetoacidose. 

Este é um quadro denominado:  

A)  Bradicardia. 

B)  Taquicardia. 

C)  Hiperventilação. 

D)  Respiração de Kussmal. 

E)  Hipoglicemia. 

Questão 43 

Metemoglobina é a forma oxidada de hemoglobina. Todos 

nós possuímos metemoglobina no sangue em níveis 

aceitáveis. Quando essa concentração aumenta além desses 

níveis, temos a metemoglobinemia. Quando é necessário 

realizar anestesia local em um paciente que seja portador de 

metemoglobinemia ou qualquer outra condição que leve a 

uma oxigenação deficiente, bem como em pacientes 

gestantes, o odontologista não deve utilizar qual sal 

anestésico? 

A) Bupivacaína. 

B) Lidocaína. 

C) Mepivacaína. 

D) Prilocaína. 

E) Articaína. 

 

Questão 44 

De acordo com Köstler et al., 2001, os agentes 

quimioterápicos e/ou radiação ionizante destroem as células 

que estão em constante processo de mitose e atinge 

diretamente células da luz de todo o trato gastrointestinal, 

levando a uma redução significativa da espessura do epitélio, 

que se torna extremamente friável e ulcera com grande 

facilidade, expondo o tecido conjuntivo subjacente. Essa 

reação tóxica inflamatória ocasiona um quadro denominado: 

   

A) Mucosite oral. 

B) Eritema multiforme. 

C) Estomatite herpética. 

D) Candidose eritematosa. 

E) Eritroplasia de Queyrat. 

 

Questão 45 

A presença ou o desenvolvimento de doenças periodontais 
em pacientes imunocomprometidos ou sob administração de 
fármacos imunossupressores, institucionalizados ou 
admitidos em UTI, podem desenvolver qual doença 
sistêmica: 

A) Doença de Creutzfeldt-Jakob. 

B) Síndrome de Apert. 

C) Doença de Alzheimer. 

D) Pneumonia nosocomial. 

E) Síndrome de Cri Du Chat. 
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Questão 46 

Manobra diagnóstica que consiste no esfregaço da mucosa 

bucal e verificação da formação de bolha que se rompe em 

segundos - Sinal positivo de Nikolsky – é utilizada no 

diagnóstico clínico de: 

A) Traumatismo em mucosa bucal em paciente internado 
na UTI. 

B) Leucoplasia eritematosa. 

C) Síndrome de Sjögren. 

D) Pênfigo vulgar. 

E) Ulceração aftosa recorrente. 

 

Questão 47 

  

Diversos fármacos, como, por exemplo, (1)_______ , 

(2)____________ e (3)___________, podem causar 

hiperplasia gengival medicamentosa. Fatores como 

(4)___________________ previamente instalada e hábitos 

como (5)________________________ insatisfatória podem 

ser considerados como agravadores do caso. O tratamento 

deve incluir inicialmente (6)__________________________, 

seguido por (7)_____________________, se necessário, 

bem como acompanhamento e proservação. 

 

Assinale a alternativa que preencha  adequadamente as 
lacunas: 

 

A) (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) sinvastatina /  

(4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento 

periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico. 

B) (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) metformina /  

(4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento 

periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico. 

C) (1) Ciclosporina A, (2) fenitoína e (3) nifedipina /  

(4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento 

periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico. 

D) (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina /  

(4) diabetes / (5) higiene bucal / (6) tratamento 

periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico. 

E) (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina /  

(4) hipertensão arterial / (5) higiene bucal / (6) tratamento 

periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico. 

Questão 48 

Considerando-se a sialorreia como fonte de microorganimos 
patógenos da infecção pulmonar (pneumonia aspirativa por 
repetição), quando o paciente é incompetente para o controle 
de deglutição da salivação, qual medida pode ser adotada 
para seu controle e qual sua justificativa:  

 

I. Limpeza e aspiração da saliva. 

II. Embrocamento com solução de atropina. 

III. Aplicação no parênquima da glândula salivar de 
toxina botulínica tipo A. 

  

Com relação às afirmativas anteriores, escolha a alternativa 
correta: 

 

A) I é mais efetiva e duradoura; menor custo ao hospital. 

B) II é mais efetiva; substantividade da atropina justifica sua 
administração. 

C) III é um tratamento oneroso, embora apresente elevada 
substantividade (3 a 6 meses). 

D) II é melhor que III no quesito substantividade. 

E) III é menos oneroso que I. 

 

Questão 49 

Devido à alta prevalência da doença renal crônica e, 
consequentemente, ao elevado número de indivíduos que 
realizam hemodiálise, é importante que o cirurgião-dentista 
possa oferecer um atendimento odontológico qualificado, o 
que implica no conhecimento das principais manifestações 
gerais e bucais dessa doença.  Sabe-se que a manifestação 
oral que ocorre exclusivamente em pacientes nefropatas é: 

 

A) Leucoplasia. 

B) Herpes simples oral. 

C) Estomatite urêmica. 

D) Pigmentação dentária. 

E) Periodontite. 

 

Questão 50 

O cirurgião-dentista que atende paciente com paralisia 
cerebral espástica precisa, para facilitar sua colaboração, 
estar atento principalmente a: 

 

A) Medicamentos prescritos e de uso do paciente. 

B) Cuidadores. 

C) Distúrbios sistêmicos. 

D) Redução do estresse. 

E) Todas as anteriores 
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