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Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabe-
mos o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar 
os seus maiores objetivos, dentista. Acredite: este best-seller vai te levar 
mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista de 
aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vas-
tidão de provas em Odontologia com a finalidade de levar para você o 
conteúdo certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que 
você mais quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um 
método muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos 
comentários. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado 
para enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Queremos ser 
a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada: des-
de a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte necessário 
para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de direcio-
nar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos com 
plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e profis-
sionais.



5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

todas as questões estão 
separadas por assuntos e grau 
de dificuldade. Veja como está 

sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas 
(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
das alternativas, que breve, 
sem deixar passar nenhum 

detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas 
questões apresentado de forma 
simplificada, valorizando o seu 

empenho e o seu tempo.

Referências
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 



Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicioná-lo aos 
assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores como método de es-
tudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca ou instituição, perceber quais 
assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das questões e reforçar os estudos num assunto 
que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não significa 
que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de concurso, não é 
mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

• Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e aproveitar 
o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que você precisa 
reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

• Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar do tempo, 
você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu ou se porque deco-
rou. 

• Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, tenha um 
pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição costuma cobrar e 
de que forma.

Lembre-se! 

Quando a questão é comentada, como 
acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 
você vai mais longe, com a dica do au-
tor e resumo). Aproveite cada minuto!



3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão im-
portante quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar 
seus estudos, considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar 
e ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às 
situações. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção 
que você pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de 
estudo, mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque 
se envolver com os conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, 
você vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada  (e não inteligente), fazendo 
da sua jornada rumo à aprovação um peso que será difícil de carregar - e provavelmente sem 
resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão 
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco 
no progresso! Você já sabe que estou do seu lado, segurando a sua mão para você conseguir ter 
sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.



Só mais um detalhe 
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das 
pessoas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória, que 
já é de sucesso (e só depende de você!). É nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. 
Ninguém aprende a andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. E melhor errar treinando para 
a prova do que na hora H, né?
Então, separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar 
aqui quando isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que che-
ga o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante 
que você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual foi a lacuna, 
e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustran-
te errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do 
enunciado e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para 
entender quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender em quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver 
questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também 
identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não 
estar conseguindo marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro 
que você estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele 
tópico que havia esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha 
ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para 
resolver questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que 
você precisa estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em 
seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melho-
rando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora H. Isso porque 
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternati-
vas, tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE COM A SANAR

{ }
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Gefter Thiago Batista Corrêa 
e Flávia Godinho Costa Wanderley Rocha

12

01 (CETREDE - PREFEITURA DE ICAPUÍ - CE - 2021) 
Glândulas sebáceas que ocorrem na mu-

cosa oral consideradas “ectópicas” por não se 
localizarem em estruturas anexas da pele, sua 
presença deve ser considerada uma variação 
anatômica normal. A sentença se refere a

 Ⓐ Leucoedema.
 Ⓑ Grânulos de Fordyce.
 Ⓒ Lábio duplo.
 Ⓓ Varicosidades.
 Ⓔ Exostose.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Leucoedema é uma lesão 
branca que não pode ser removida por raspa-
gem, possui etiologia desconhecida, ocorre fre-
quentemente em negros, é mais predominan-
te na mucosa jugal bilateralmente e desaparece 
quando a mucosa é evertida e distendida.
Alternativa B: CORRETA. Os grânulos de Fordyce 
são glândulas sebáceas que ocorrem na mu-
cosa oral. Consideradas ‘ectópicas’ por não se 
localizarem em estruturas anexas da pele, sua 
presença deve ser considerada uma variação 
anatômica normal.
Alternativa C: INCORRETA. O lábio duplo é uma ano-
malia oral rara, caracterizada pelo crescimento 
exuberante de tecido na mucosa labial. A sua 
maior frequência é de natureza congênita, po-
rém pode ser adquirido tardiamente durante 
a vida. O lábio duplo adquirido pode ser um 
componente da síndrome de Ascher ou pode 
ser causado por traumatismo ou hábitos orais, 
como sugar o lábio. Em um paciente com lábio 
duplo, o lábio superior é afetado com frequên-
cia bem maior que o inferior e, ocasionalmen-
te, ambos podem estar envolvidos. Com os lá-

bios em repouso, a condição em geral não é 
percebida, porém, quando o paciente sorri ou 
quando os lábios são tensionados, o excesso 
de tecido se torna visível.
Alternativa D: INCORRETA. As varicosidades, ou va-
rizes, consistem em veias anormalmente dila-
tadas e tortuosas. A idade parece ser um fator 
etiológico importante, uma vez que as varizes 
são raras em crianças, mas comuns em adul-
tos. Tal fato sugere que o seu desenvolvimento 
possa ser uma degeneração relacionada à ida-
de, ocorrendo perda do tônus do tecido con-
juntivo que suporta os vasos. O tipo mais co-
mum de varicosidade oral é variz sublingual, 
a qual ocorre em dois terços das pessoas com 
mais de 60 anos. As varicosidades sublinguais 
apresentam-se classicamente como vesículas 
papulares ou elevadas múltiplas, azul-purpúre-
as, na margem lateral e no ventre da língua. 
Com menos frequência, varizes solitárias ocor-
rem em outras regiões da boca, especialmen-
te nos lábios e na mucosa jugal. Essas varicosi-
dades solitárias apenas são notadas após sofre-
rem trombose. Clinicamente, uma variz trom-
bosada apresenta-se como um aumento de vo-
lume azul-purpúreo, firme e indolor.
Alternativa E: INCORRETA. Exostoses são protube-
râncias ósseas localizadas que surgem da cor-
tical óssea. Estes crescimentos benignos afe-
tam frequentemente a maxila e a mandíbula. 
As exostoses orais mais conhecidas são o tórus 
palatino e o tórus mandibular.

▍RESPOSTA: Ⓑ

02 (CETAP - PREFEITURA DE ANANINDEUA - PA - 
2021) Qual das alternativas apresenta 

uma manifestação oral que ocorre com fre-
quência em pacientes portadores de sífilis 
terciária?

Revisão Técnica: Juliana Borges de Lima Dantas
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 Ⓐ Goma.
 Ⓑ Cancro.
 Ⓒ Condiloma lata.
 Ⓓ Placas mucosas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A fase terciária da sífilis in-
clui as complicações mais sérias da doença. Me-
nos significativos, porém mais característicos, 
são os focos dispersos de inflamação granulo-
matosa, que podem afetar pele, mucosa, teci-
dos moles, ossos e órgãos internos. O sítio ativo 
de inflamação granulomatosa, conhecido como 
goma, apresenta-se como uma lesão endureci-
da, nodular ou ulcerada, que pode causar exten-
sa destruição tecidual. Lesões intraorais geral-
mente acometem o palato e a língua. Quando o 
palato é envolvido, a ulceração com frequência 
o perfura em direção à cavidade nasal.
Alternativa B: INCORRETA. A sífilis primária é carac-
terizada pelo cancro, que se desenvolve na área 
de inoculação, tornando-se clinicamente evi-
dente 3 a 90 dias após a exposição inicial. Em-
bora lesões múltiplas possam ser às vezes ob-
servadas, a maioria dos cancros é solitária. Os 
sítios mais acometidos incluem a genitália ex-
terna e o ânus. Na área afetada, surge uma le-
são papular que desenvolve ulceração central. 
Menos de 2% dos cancros ocorrem em outras 
localizações, mas a cavidade oral é o sítio extra-
genital mais comum. As lesões orais são vistas 
mais nos lábios, mas outras áreas incluem lín-
gua, palato, gengiva e amígdalas. A lesão oral 
apresenta-se como uma úlcera de base clara e 
indolor ou, raramente, como uma proliferação 
vascular semelhante a um granuloma piogêni-
co. A linfadenopatia regional, que pode ser bi-
lateral, é vista na maior parte dos pacientes. Ca-
so não seja tratada, a lesão inicial cicatriza den-
tro de três a oito semanas.
Alternativa C: INCORRETA. O condiloma lata são le-
sões papilares que podem lembrar papilomas 
virais. Essas lesões ocasionalmente surgem na 
sífilis secundária.  
Alternativa D: INCORRETA. Na sífilis secundária, al-
guns pacientes apresentam áreas focais de 
exocitose e espongiose intensa da mucosa 
oral, levando à formação de zonas de muco-
sa sensível e esbranquiçada, conhecidas como 
placas mucosas.
▍RESPOSTA: Ⓐ

03 (CETAP - PREFEITURA DE ANANINDEUA - PA - 
2021) As localizações intraorais mais fre-

quentes do carcinoma espinocelular são:

 Ⓐ Palato mole e mucosa jugal.
 Ⓑ Língua e assoalho bucal.
 Ⓒ Vermelhão do lábio e língua.
 Ⓓ Palato duro e gengiva.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Palato mole e mucosa ju-
gal não são as localizações intraorais mais fre-
quentes do carcinoma espinocelular.
Alternativa B: CORRETA. Língua e assoalho bucal 
são as localizações intraorais mais frequentes 
do carcinoma espinocelular.
Alternativa C: INCORRETA. Embora a língua seja uma 
das localizações intraorais mais frequentes do 
carcinoma espinocelular, o vermelhão do lábio 
não é. O carcinoma do vermelhão dos lábios es-
tá mais associado a pessoas de pele clara que se 
expõem a radiação UV e a maioria delas traba-
lha ao ar livre, como garis, bombeiros, pedreiros.
Alternativa D: INCORRETA. Palato duro e gengiva 
não são as localizações intraorais mais frequen-
tes do carcinoma espinocelular.
▍RESPOSTA: Ⓑ

04 (CETAP - PREFEITURA DE ANANINDEUA - PA - 
2021) Como é chamada a condição in-

flamatória, localmente destrutiva, das glându-
las salivares, que se desenvolve principalmen-
te no palato duro, e pode simular um proces-
so maligno?

 Ⓐ Sialolitíase.
 Ⓑ Sialodenite.
 Ⓒ Queilite glandular.
 Ⓓ Sialometaplasia necrosante.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Os sialólitos são estru-
turas calcificadas que se desenvolvem dentro 
do sistema ductal salivar. Sialolitíase caracte-
riza-se pela obstrução da glândula salivar ou 
seu ducto excretor, resultando na ectasia sali-
var, podendo provocar subsequente dilatação 
da glândula. 
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Alternativa A: INCORRETA. A aspiração por agulha 
fina (PAAF) é um tipo de biópsia realizada com 
uma pequena agulha (calibre 21 a 25) para ob-
ter amostras de tecido e líquido a partir de le-
sões sólidas ou císticas, não sendo o mais indi-
cado para a lesão descrita na questão. 
Alternativa B: INCORRETA. Vitroscopia ou manobra 
de vitropressão é uma manobra de semiologia 
que consiste na pressão de uma lâmina de vidro 
contra alguma lesão cutânea. O intuito de tal 
manobra é verificar se a lesão é vascular ou não.
Alternativa C: INCORRETA. A biópsia incisional é um 
procedimento que visa a remoção de parte da 
lesão para fins de diagnóstico. Pelas caracte-
rísticas apresentadas pela lesão do enunciado, 
esse procedimento não é o mais indicado. 

Alternativa D: CORRETA. A biópsia excisional é um 
procedimento que visa a remoção de toda le-
são para fins de diagnóstico e tratamento. Pe-
las características apresentadas pela lesão do 
enunciado, esse procedimento é o exame com-
plementar mais indicado. 
Alternativa E: INCORRETA. A ultrassonografia, tam-
bém conhecida por ecografia e ultrassom, é 
um exame de imagem diagnóstico que serve 
para visualizar em tempo real qualquer órgão 
ou tecido do corpo. Portanto, não é o exame 
complementar mais indicado para a lesão do 
enunciado.
▍RESPOSTA: Ⓓ

RESUMO PRÁTICO

1. LESÕES FUNDAMENTAIS

Correspondem aos processos patológicos básicos que aparecem clinicamente por várias alte-
rações morfológicas, na pele ou na mucosa bucal.

MÁCULA OU MANCHA

• Modificações da coloração normal da mucosa bucal sem que ocorra elevação ou depressão 
tecidual;

• Apresentam cor, tamanho e forma bastante variados;
• Petéquias: manchas puntiformes.

Figura 1 – Mácula no vermelhão do lábio inferior

Fonte: Neville et al, 2016.

PLACA

• Lesões elevadas em relação ao tecido normal, com altura pequena em relação à extensão;
• Sua superfície pode ser rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar diversas combinações.
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Figura 2 – Placa branca na mucosa alveolar superior

Fonte: Neville et al, 2016.

EROSÃO OU EXULCERAÇÃO

• Perda superficial do epitélio;
• Atrofia da mucosa bucal, que se torna fina, plana e de aparência frágil;
• Não deixam cicatrizes ao se regenerarem. 

Figura 3 – Erosão superficial na mucosa jugal esquerda

Fonte: Neville et al, 2016.

ÚLCERA E ULCERAÇÃO

• Solução de continuidade do epitélio com exposição do tecido conjuntivo subjacente.
» Úlceras: lesões de caráter crônico (persistem por semanas ou meses), como decorrentes de 

tumores malignos, pênfigo vulgar, sífilis secundária etc.
» Ulcerações: lesões de curta duração, geralmente consequência de doenças autolimitantes, 

como afta, herpes recorrente e lesões traumáticas.

Figura 4 – A: histoplasmose associada ao HIV. Úlcera endurecida com borda elevada em rolete na superfície  
dorsal da língua, no lado direito; B: ulceração traumática na superfície ventral da língua

A B

Fonte: Neville et al, 2016.


