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ODONTOLOGIA/BACHARELADO (MONTES CLAROS) - 5º Período - Diurno

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém 20 questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada,
etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais
de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a
mesma será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize lápis ou caneta com
tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA
PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa.
09 - Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 minutos após seu início.
10 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das Provas de Múltipla Escolha, poderão os
candidatos copiar, em formulário próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações/marcações feitas na sua
Folha de Respostas.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: DUAS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Questões numeradas de 01 a 20
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 01 a 05, considere o caso clínico abaixo:
“Paciente JK, 58 anos, compareceu à Universidade Estadual de Montes Claros para tratamento e apresentou dor em
um resto radicular do 36, lesão cariosa na região mesial do dente 11. O paciente queixou-se de dor também no dente
23. Os dentes 44, 45 e 46 foram removidos no passado, mas o paciente não usa prótese. Os demais dentes estão
presentes e em boa condição. Ao exame radiográfico periapical, foi detectada perda óssea vertical nas regiões dos
molares. O paciente relata hábito de fumar dois maços de cigarro por dia e consumo de 4 doses de aguardente nas
sextas, sábados e domingos. O paciente também apresenta uma lesão branca destacável com espátula na língua.”
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Está indicado o tratamento restaurador atraumático (ART) para o dente 23 com óxido de zinco e eugenol.
B) O primeiro passo no tratamento é o alívio da dor.
C) O dente 36 não necessita de exodontia.
D) O paciente certamente apresenta doença gengival associada à placa.
QUESTÃO 02
Marque a alternativa CORRETA.
A) O paciente certamente possui periodontite crônica localizada ativa.
B) O dente 11 necessita de exodontia.
C) É necessário o teste de sensibilidade do dente 23 para fins de diagnóstico.
D) A função dos dentes 44, 45 e 46 só pode ser reestabelecida através de implante individual.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa CORRETA.
A) A lesão branca é uma leucoplasia.
B) A lesão branca não é uma leucoplasia.
C) A lesão branca não é câncer.
D) A lesão branca não é pré-maligna.
QUESTÃO 04
Marque a alternativa CORRETA.
A) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita com isolamento relativo.
B) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita sem isolamento.
C) O dente 11 não precisará ser restaurado.
D) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita com isolamento absoluto.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa CORRETA.
A) O paciente deverá se submeter a uma cirurgia periodontal.
B) Uma cirurgia para aumento de coroa clínica deverá ser realizada no dente 36.
C) Para definir o diagnóstico periodontal, serão necessários, pelo menos, dois exames.
D) A exodontia dos dentes 44, 45 e 46 ocorreu devido à doença periodontal avançada.
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INSTRUÇÃO: Para responder às questões 06 a 09, considere os seus conhecimentos e a tabela abaixo:

Fonte: SB Brasil, 2010. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf>. Acesso em 20 maio 2017.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa CORRETA.
A) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta menor média de raízes expostas entre 35 a 44 anos.
B) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta maior média de raízes hígidas entre 35 a 44 anos.
C) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta o maior número de raízes avaliadas entre 35 a 44 anos.
D) O município de Porto Alegre (RS) apresenta, em média, aproximadamente 2,2 raízes obturadas por paciente.
QUESTÃO 07
Marque a alternativa CORRETA.
A) Não existe diferença estatística significativa entre os municípios no que se refere à média de raízes expostas
entre 65 a 74 anos.
B) O interior Reg. Sul apresenta estatisticamente maior média de raízes expostas entre 65 a 74 anos.
C) O município de Florianópolis (SC) é o que apresenta o maior número de raízes avaliadas entre 65 a 74 anos.
D) O município de Florianópolis (SC) apresenta, em média, aproximadamente 2,8 raízes obturadas por paciente.
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de dentes avaliados nos estados deve ser o mesmo.
B) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de pacientes avaliados nos estados deve ser o
mesmo.
C) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de pacientes avaliados deve ser ajustado pela
população.
D) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de dentes avaliados nos municípios deve ser o
mesmo.
QUESTÃO 09
Marque a alternativa CORRETA.
A) Através do SB Brasil, podemos estimar a incidência de cárie e doença periodontal.
B) Apesar de sua importância, o SB Brasil é um estudo transversal que apresenta limitações importantes.
C) Através de estudos como o SB Brasil, podemos determinar os fatores de risco para incidência de cárie e doença
periodontal.
D) Devido à sua característica, pelo SB Brasil não podemos estimar a prevalência de cárie no Brasil.
QUESTÃO 10
Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
A) O beijo na boca pode transmitir cárie.
B) O beijo na boca não transmite cárie.
C) Não se sabe se o beijo na boca transmite cárie.
D) O beijo na boca não transmite nenhuma doença.
QUESTÃO 11
Um estudante ouviu um colega de classe afirmar que, em toda biópsia, é necessário um fragmento de tecido sadio e
um outro fragmento de tecido doente. Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.
A) O colega está certo, pois é preciso um fragmento sadio para o diagnóstico.
B) O colega está certo, pois é preciso um fragmento da lesão para o diagnóstico.
C) O colega está errado, pois as biópsias devem ser incisionais.
D) O colega está errado, pois o que determina o local da biópsia é a hipótese diagnóstica.
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QUESTÃO 12
Um grupo de estudantes pretendia avaliar se os animais do laboratório estavam perdendo massa muscular. Para
isso, pensaram em dosar substâncias no sangue dos animais.
Assinale a alternativa que contém a(s) substância(s) CORRETA(S) para dosagem:
A) Níveis séricos de glicose.
B) Níveis séricos de alanina e glutamina.
C) Hemoglobina glicosilada.
D) Níveis séricos de LDL e HDL.
QUESTÃO 13
Um paciente relata uso crônico de ácido acetilsalicílico. Assim, quais exames seriam necessários para uma cirurgia
oral menor? Assinale a alternativa CORRETA.
A) Hemograma.
B) Glicemia em jejum.
C) Coagulograma.
D) Níveis séricos de LDL e HDL.
QUESTÃO 14
Um paciente apresenta defeitos no esmalte dental devido a uma doença genética. Qual tecido embrionário
provavelmente está associado à doença? Assinale a alternativa CORRETA.
A) Ectomesênquima.
B) Ectodeme.
C) Mesoderma.
D) Endoderma.
QUESTÃO 15
Qual tecido embrionário está associado à formação do sistema urogenital? Marque a alternativa CORRETA.
A) Ectoderma.
B) Ectomesênquima.
C) Endoderma.
D) Mesoderma.
QUESTÃO 16
Qual a principal organela associada à detoxificação de substâncias e o órgão que tem presença abundante dessa
organela? Assinale a alternativa CORRETA.
A) Retículo endoplasmático rugoso; rim.
B) Mitocôndria; baço.
C) Retículo endoplasmático rugoso; timo.
D) Retículo endoplasmático liso; fígado.
QUESTÃO 17
São alterações que não são genéticas, mas podem alterar a expressão de uma proteína o(a)
A) polimorfismo.
B) mutação.
C) metilação.
D) deleção.
QUESTÃO 18
Qual material odontológico pode alterar a presa da resina composta?
A) Eugenol.
B) Hidróxido de cálcio.
C) Cimento resino.
D) Corticoide.
QUESTÃO 19
É vedado ao cirurgião-dentista:
A) Tratar neoplasias benignas das glândulas salivares menores.
B) Tratar neoplasias benignas das glândulas salivares maiores.
C) lançar mão de todos os meios possíveis para salvar o paciente, em caso de acidentes cirúrgicos que acarretem
perigo de vida a esse paciente.
D) Prescriver drogas de ação central, como os benzodiazepínicos, por exemplo.
QUESTÃO 20
A angina de Ludwig pode evoluir para
A) choque anafilático.
B) trombose do seio cavernoso.
C) choque séptico.
D) doença linear de IgA.
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