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Apresentação

O livro Preparatório para residência em bucomaxilofacial é o mais organizado e completo livro pa-
ra os dentistas que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de 
seleção de questões de residência e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas 
de conhecimento da Odontologia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Odontologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as incorretas), por autores especia-
lizados. 

2. 100% das questões são de residências passadas.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada capítulo.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte 

modelo:

O livro Preparatório para residência em bucomaxilofacial será um grande facilitador para seus es-
tudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você a con-
seguir os seus objetivos.

Bons estudos!

Fernanda Fernandes
Editora

FÁCIL
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Anatomia de cabeça e pescoço 1

01 (PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - AO-
CP - 2015). Saliências ósseas localizadas na 

porção mediana da mandíbula, que dão inser-
ção aos músculos milo-hioideo e genioglosso, 
que aparecem nas radiografias periapicais como 
um anel radiopaco abaixo do ápice dos incisivos 
centrais, circundando a foramina lingual, são de-
nominadas: 

 Ⓐ Foramina lingual.  
 Ⓑ Tubérculos Geni. 
 Ⓒ Hâmulo pterigoideo. 
 Ⓓ Y invertido de Ennis. 
 Ⓔ Canais nutrientes da mandíbula. 

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR:  O conhecimento de anatomia 
é de suma importância para a Odontologia. A 
região anterior da mandíbula tem a inserção de 
músculos chamados de supra-hioideos: o genio-
glosso, milo-hioideo, ventre anterior do digátri-
co e genio-hioideo. Esses músculos se inserem 
na região anterior lingual da mandíbula e, por is-
so, há uma protuberância óssea nessa região: o 
tubérculo Geni.
Alternativa A: INCORRETA. A questão pergunta a sa-
liência óssea que circunda a foramina lingual.  
Alternativa B: CORRETA. É o nome da saliência óssea 
que circunda a foramina lingual, localizada na 
porção mediana da mandíbula.
Alternativa C: INCORRETA. O hámulo pterigoideo é 
uma estrutura localizada no processo pterigoi-
deo do osso esfenoide.
Alternativa D: INCORRETA. O Y invertido de Ennis é 
um achado radiográfico encontrado em radio-
grafias periapicais formado pela junção do soa-
lho da cavidade nasal com a parede anterior do 
seio maxilar.

Alternativa E: INCORRETA. Canais nutrientes corres-
pondem aos trajetos intraósseos das arteríolas e 
vênulas.  

02 (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – PA – CETAP 
- 2012). A inervação da ATM é feita pelo se-

guinte ramo nervoso e respectivo par craniano:

 Ⓐ Petroso maior, V. 
 Ⓑ Auriculotemporal, VII. 
 Ⓒ Petroso maior, VII. 
 Ⓓ Auriculotemporal, V. 
 Ⓔ Petroso menor, VII.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: A Articulação Temporomandi-
bular (ATM) é a articulação mais complexa do 
corpo humano. Apresenta diversas estruturas 
que a compõem: o osso temporal (direito e es-
querdo), a cabeça da mandíbula (direita e es-
querda), cápsula articular, cartilagem articular, 
disco articular, nervos e artérias.
Alternativa A: INCORRETA. O nervo petroso maior é 
ramo do Nervo Facial, VII par craniano.
Alternativa B: INCORRETA. O nervo auriculotemporal 
é ramo do nervo trigêmeo, o V par craniano.
Alternativa C: INCORRETA.  Realmente, o nervo petro-
so maior é ramo do Nervo Facial, VII par craniano, 
mas não é responsável pela inervação da ATM.
Alternativa D: CORRETA. A ATM é inervada pelo nervo trigê-
meo (V par Craniano) através do ramo do nervo mandi-
bular, chamado de auriculotemporal.
Alternativa E: INCORRETA. O nervo petroso menor 
promove estímulo secretor para a glândula paró-
tida e faz sinapse no gânglio ótico.

Antonio Lucindo Pinto de Campos Sobrinho

Prep em buco_completo.indd   11 16/05/19   12:37



12 ▕ Anatomia de cabeça e pescoço

03 (PREFEITURA DE MANAUS – CETRO - 2012) O ci-
rurgião dentista, em particular o cirurgião 

bucomaxilofacial, deve estar apto a localizar e 
ter pleno conhecimento do funcionamento das 
glândulas salivares. Em relação a essas glândulas, 
assinale a alternativa correta. 

 Ⓐ As glândulas salivares são divididas em maio-
res – parótida, submandibular e sublingual –, 
com funções endócrinas, e glândulas menores, 
que, com função exócrina, estão espalhadas pela 
região bucal, labial e lingual.

 Ⓑ A glândula parótida ocupa o espaço parotí-
deo, localizado posteriormente ao ramo da man-
díbula e anterior a orelha. É inervada pelo nervo 
facial, sétimo par dos nervos cranianos.

 Ⓒ A glândula submandibular está situada su-
perficialmente no músculo milo-hioideo. Sua 
palpação pode ser feita digitalmente na região 
inferior ao queixo. 

 Ⓓ O entupimento de uma glândula salivar me-
nor pode levar a um processo de acúmulo de 
muco conhecido como rânula, tratado com a re-
moção da glândula envolvida. 

 Ⓔ O cisto do ducto salivar é revestido por epité-
lio, ao contrário das mucoceles, assim sendo um 
cisto verdadeiro. 

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: As glândulas salivares apresen-
tam um complexo entendimento anatomofisio-
lógico. A presença de alimento na cavidade bu-
cal estimula as glândulas salivares a secretar sa-
liva. É um líquido transparente aquoso, de con-
sistência viscosa, com o objetivo de umedecer a 
cavidade oral, amolecer o alimento com o intui-
to de auxiliar na digestão através da presença de 
enzimas. Uma das principais enzimas é a amilase 
salivar, que quebra o amido transformando-o em 
moléculas menos complexas.
Na boca existem centenas de glândulas saliva-
res que são divididas em maiores e menores. Das 
glândulas salivares maiores, temos a parótida, a 
submandibular e a sublingual. As glândulas me-
nores estão espalhadas por toda a cavidade oral, 
nos lábios, palato, mucosa jugal e língua.
Alternativa A: INCORRETA. As glândulas salivares 
maiores têm a função de secretar saliva, não pos-
suindo função endócrina.
Alternativa B: INCORRETA.  A glândula parótida é iner-
vada pelo nervo auriculotemporal, que é ramo 
do nervo mandibular do nervo trigêmio e nervo 

auricular magno correspondente ao plexo cervi-
cal. A inervação autônoma parassimpática é da-
da pelo nervo glossofaríngeo, e a inervação sim-
pática é feita pelo plexo timpânico. 
Alternativa C: INCORRETA. A glândula submandibular 
é palpável bidigitalmente em região submandi-
bular, e não na região inferior do queixo.
Alternativa D: INCORRETA. O entupimento de uma 
glândula salivar menor que pode levar ao acú-
mulo de muco normalmente é chamado de mu-
cocele. Rânula corresponde a uma mucocele na 
região de assoalho bucal e não é tratada pela re-
moção da glândula.
Alternativa E: CORRETA. Todo cisto é revestido por 
epitélio. As mucoceles são o acúmulo de muco, 
e não são revestidas por epitélio.

04 (PREFEITURA DE MANAUS – CETRO - 2012). Leia o 
trecho abaixo e, em seguida, assinale a al-

ternativa que preenche correta e respectivamen-
te as lacunas. 

 Ⓐ Através do forame _______, passa o nervo 
maxilar, _______ divisão do nervo _________. Es-
te forame, juntamente com o forame ______, en-
contra-se no osso_______. 

 Ⓑ Orbital superior/ segunda/ facial/ redondo/ 
esfenoide. 

 Ⓒ Redondo/ segunda/ trigêmeo/ oval/ esfenoide. 
Oval/ primeira/ facial/ orbital superior/ etmoide. 

 Ⓓ Redondo/ primeira/ trigêmeo/ orbital/ supe-
rior. 

 Ⓔ Oval/ segunda/ trigêmeo/ redondo/ esfenoide. 

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR:  Para o cirurgião bucomaxilo-
facial, o conhecimento do trajeto dos ramos do 
nervo trigêmeo é fundamental para a anestesia e 
tratamento cirúrgico. O nervo trigêmeo é dividi-
do em três ramos: o nervo oftálmico, o nervo ma-
xilar e o nervo mandibular. Cada ramo sai do crâ-
nio por um forame ósseo específico. 
Alternativa A: INCORRETA. O nervo maxilar não pas-
sa pela fissura orbital superior e não é ramo do 
nervo facial.
Alternativa B: CORRETA. O nervo maxilar é o segundo 
ramo do nervo trigêmeo, que sai do crânio atra-
vés do forame redondo. Esse forame se localiza 
no osso esfenoide junto com o forame oval, on-
de passa o ramo mandibular do nervo trigêmeo.
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13▏Antonio Lucindo Pinto de Campos Sobrinho

Alternativa C: INCORRETA. O nervo maxilar passa pe-
lo forame redondo e é o segundo ramo do ner-
vo trigêmeo. Tal forame está localizado no osso 
esfenoide.
Alternativa D: INCORRETA. O nervo maxilar passa pe-
lo forame redondo e é o segundo ramo do nervo 
trigêmeo. Não faz trajeto em região orbital.
Alternativa E: INCORRETA. O nervo maxilar passa pelo 
forame redondo, e o nervo mandibular passa pe-
lo forame oval. Os dois forames estão localizados 
no osso esfenoide.

05 (PREFEITURA DE MANAUS – CETRO - 2012). O ner-
vo facial é responsável pela inervação de 

um grupo de músculos pertinentes ao universo 
do cirurgião dentista. Sendo assim, assinale a al-
ternativa que apresenta esse grupo. 

 Ⓐ Músculos da mastigação. 
 Ⓑ Músculos extrínsecos da língua. 
 Ⓒ Músculos da expressão facial. 
 Ⓓ Músculos intrínsecos da língua.
 Ⓔ Músculos da orofarínge. 

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR:  O entendimento do trajeto e 
inervação motora do VII par craniano, conhecido 
como nervo facial, é fundamental para a atuação 
em cirurgia Bucomaxilofacial, uma vez que es-
te nervo pode ser lesionado durante os acessos 
cirúrgicos. Tal nervo é do tipo motor e inerva os 
músculos da expressão facial. Seus ramos são di-
vididos em: temporal, zigomático, bucal, mandi-
bular e cervical.
Alternativa A: INCORRETA. Os músculos da mastiga-
ção são inervados pelo nervo trigêmeo.
Alternativa B: INCORRETA. Os músculos extrínsecos 
da língua são inervados pelo nervo hipoglosso, 
conferindo motricidade.
Alternativa C: CORRETA. O nervo facial é o nervo mo-
tor responsável pela expressão da mímica facial. 
Inerva os músculos da expressão facial.
Alternativa D: INCORRETA. Os músculos intrínsecos 
da língua são inervados pelo nervo hipoglosso.
Alternativa E: INCORRETA. A musculatura da orofarin-
ge é inervada pelo nervo glossofaríngeo.

06 (AERONÁUTICA – CADAR - 2013). As infecções da 
cavidade bucal são mistas, ou seja, vários 

tipos de bactérias participam desse processo. O 

grupo de bactérias mais numeroso é o Strepto-
coccus. Terceiros molares inferiores impactados 
frequentemente têm raízes superpostas ao ca-
nal alveolar inferior nas radiografias. Por essa ra-
zão, uma das potenciais sequelas da remoção do 
3º molar inferior é o dano ao nervo alveolar infe-
rior. Sobre as áreas em que o paciente se queixa 
de parestesia, caso haja lesão do referido nervo, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 
( ) Língua. 
( ) Mucosa jugal. 
( ) Mento. 
( ) Lábio inferior. 

 Ⓐ F – F – V – V 
 Ⓑ F – V – V – F 
 Ⓒ V – F – F – V 
 Ⓓ V – V – F – F

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: É de suma importância que o 
cirurgião bucomaxilofacial conheça o trajeto do 
ramo mandibular do nervo trigêmeo. O nervo al-
veolar inferior é um ramo do nervo mandibular 
que é o terceiro ramo (V3) do quinto par crania-
no, o nervo trigêmio. Inerva os dentes incisivos, 
caninos, pré-molares e molares inferiores. Tam-
bém é responsável pela inervação do periodonto 
do lado vestibular dos dentes pré-molares e an-
teriores. Entra pela mandíbula pela face medial, 
através do forame mandibular, associado a uma 
proeminência anatômica nessa região, a língula, 
e percorre toda a medular da mandíbula, de on-
de irá emergir na região de ápice radicular dos 
pré-molares ou caninos, no forame mentual.
Alternativa 1: INCORRETA. O nervo lingual é 
ramo do nervo mandibular. Antes de entrar pe-
lo forame mandibular, o nervo mandibular emite 
um ramo para a língua que não entra por tal fora-
me. Ao entrar pelo forame mandibular, se torna o 
nervo alveolar inferior. O dano ao nervo alveolar 
inferior não tem relação com a língua.
Alternativa 2: INCORRETA. O nervo bucal é ra-
mo do nervo mandibular. Antes de entrar pelo 
forame mandibular, o nervo mandibular emite 
um ramo para a mucosa jugal que não entra por 
tal forame. Ao entrar pelo forame mandibular, se 
torna o nervo alveolar inferior. O dano ao nervo 
alveolar inferior não tem relação com a mucosa 
jugal.
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30 ▕ Anatomia de cabeça e pescoço

A face é uma estrutura do corpo humano com-
posta por diversas estruturas nobres e funda-
mentais para o funcionamento e estética da mes-
ma. Na face observamos a composição de diver-
sos ossos, músculos, vias de drenagem venosa, 
irrigação arterial, glândulas e órgãos. Dentro da 
Cirurgia Bucomaxilofacial, é fundamental o co-
nhecimento de toda a anatomia da face de mo-
do que seja possível a avaliação das estruturas 
nobres que circundam determinada região aco-
metida por traumas, patologias, processos infec-
ciosos, permitindo ao cirurgião o acesso adequa-
do à região a ser trabalhada, assim como a ma-
nutenção dessas estruturas, evitando acidentes 
e complicações estético-funcionais para os pa-
cientes.

OSTEOLOGIA;

O crânio é formado por um total de 22 ossos e 
é classificado em neurocrânio (08 ossos) e visce-
rocrânio (14 ossos). O neurocrânio é responsável 
pelo alojamento do encéfalo e é composto por 
ossos planos, sendo dois ossos pares e quatro os-
sos ímpares, são eles:

• Parietal (2);
• Temporal (2);
• Frontal (1);
• Occipital (1);
• Esfenoide (1);
• Etmoide (1).

Já o viscerocrânio corresponde à face do indiví-
duo e aloja todas as vísceras faciais. Ele é com-
posto por ossos irregulares, sendo um total de 
seis ossos pares e dois ossos ímpares, são eles:

• Maxila (2);
• Zigomático (2);
• Palatino (2);
• Nasais (2);
• Lacrimais (2)
• Conchas nasais inferiores (2);
• Mandíbula (1);
• Vômer (1).

A face é dividida em três terços faciais: superior, 
médio e inferior. O terço superior é limitado pe-
la inserção do couro cabeludo até a linha das so-

brancelhas. O terço médio estende-se da linha 
das sobrancelhas à região subnasal. O terço in-
ferior possui como limites a região subnasal até 
a região mentual.
No terço médio da face encontramos as órbitas, 
que são dois espaços responsáveis para acomo-
dação do globo ocular, glândulas lacrimais, ner-
vos e músculos. Cada órbita é formada pela jun-
ção de 07 ossos, são eles:
1. Face orbital do Frontal;
2. Face orbital do Zigomático;
3. Face orbital da Maxila;
4. Osso lacrimal;
5. Lâmina orbital do etmoide;
6. Lâmina orbital do esfenoide;
7. Processo orbital do palatino.

Imagem 1 - Ossos que compõe a órbita, numerados 
de acordo com a descrição acima.

Fonte: Imagem modificada de: <http://images.slide-
player.com.br/7/1858959/slides/slide_2.jpg>. Acesso 

em: 26/12/2018.

A face possui algumas estruturas responsáveis 
pela dissipação de forças e resistência para per-
mitir a manutenção da estrutura facial, eles são 
chamados de pilares maxilofaciais. Divididos em 
um total de seis pilares, classificados três a três 
em verticais e horizontais. Os pilares maxilofa-
ciais verticais são os pilares nasomaxilar, zigo-

RESUMO PRÁTICO
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mático e pilares pterigomaxilar. Já os horizontais 
são compostos pelos pilares superior (lâmina or-
bital do frontal e lâmina cribriforme do etmoide), 
médio (arco zigomático, rebordo infraorbitário e 
processo frontal da maxila) e inferior (crista alve-
olar e palato duro). 

Imagem 2 – Imagem mostrando os pilares verticais 
(em vermelho) e os horizontais (em verde e azul).

Fonte: Fonseca RJ, Walker RJ, Baber HD, Powers MP, 
Frost DE. Trauma bucomaxilofacial. 4. ed. São Paulo: El-

sevier; 2015. 912 p., il. color.

Muitos vasos e nervos adentram as estruturas ós-
seas através de forames e fissuras para vascula-
rizar ou inervar regiões mais internas ou, no ca-
so das veias, drenarem o sangue venoso do in-
terior da face e crânio. De forma simplificada, as 
principais estruturas e seus respectivos caminho 
de entrada ou saída estão expressos no quadro 
(Quadro 1) abaixo.
Quadro 1 – Relação de forames e fissuras e as res-
pectivas estruturas que passam por eles.

Forame/Fissura Estrutura

Forame magno

Tronco encefálico, ra-
mos espinhais, nervo 

acessório e artéria ver-
tebral

Canal hipoglosso Nervo hipoglosso

Forame jugular

Nervo glossofarín-
geo, nervo vago, ner-
vo acessório e veia ju-

gular interna

Canal carotídeo Artéria carótida in-
terna

Forame estilomastoideo Nervo facial

Forame lacerado Artéria carótida in-
terna

Forame redondo Nervo maxilar (ramo 
do nervo trigêmeo)

Forame oval
Nervo mandibular (ra-

mo do nervo trigê-
meo)

Forame espinhoso Artéria meníngea mé-
dia

Fissura orbital superior

Nervo oculomotor, 
nervo troclear, nervo 

abducente e nervo of-
tálmico (ramo do ner-

vo trigêmeo)

Forame óptico Artéria oftálmica e 
nervo óptico

Forame infraorbitário
Nervo infraorbitário, 
artéria e veia infraor-

bitária

Forames alveolares supe-
riores posteriores

Nervos e artérias alve-
olares superiores pos-

teriores

Forame incisivo Nervo nasopalatino e 
artéria esfenopalatina

Forame palatino maior Nervo, artéria e veia 
palatina maior

Forame palatino menor Nervo, artéria e veia 
palatina menor

Forame zigomaticofacial Nervo zigomatico-
facial

Forame mandibular Nervo alveolar inferior 
e lingual

Forame mentual Nervos incisivo e men-
tual

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

MIOLOGIA:

Os músculos da face exercem função fundamen-
tal no funcionamento do sistema estomatogná-
tico, seja através de movimentos mandibulares 
para a mastigação ou através da mímica facial. A 
musculatura da face é inervada pelo nervo facial 
e pelos ramos motores do nervo mandibular (ra-
mo do nervo trigêmeo). De acordo com sua fun-
ção, os músculos são classificados em músculos 
da expressão facial e músculos da mastigação.
A expressão facial é realizada por um conjunto 
de 17 músculos inseridos na pele, inervados pe-
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los ramos do nervo facial que, ao sofrerem con-
tração, movimentam o tecido de modo a com-
por a mímica facial. Os músculos da expressão fa-
cial são:
1. M. orbicular da boca;
2. M. levantador do lábio superior;
3. M. levantador do lábio superior e asa do na-

riz;
4. M. zigomático menor;
5. M. levantador do ângulo da boca;
6. M. zigomático maior;
7. M. risório;
8. M. bucinador;
9. M. abaixador do ângulo da boca;
10. M. abaixador do lábio inferior;
11. M. mentoniano;
12. M. platisma;
13. M. orbicular do olho;
14. M. occipitofrontal;
15. M. prócero;
16. M. corrugador do supercílio;
17. M. nasal.

Imagem 3 – Músculos da expressão facial, numera-
dos de acordo com a descrição acima.

Fonte: Netter FH. Atlas de anatomia humana. 6. ed. 
São Paulo: Elsevier; 2015. 640 p., il. color.

Além da expressão facial, existe um outro con-
junto de quatro músculos, inervados pela raiz 
motora do nervo mandibular (ramo do nervo tri-
gêmeo), chamados de músculos da mastigação, 
são eles:

1. M. masseter;
2. M. temporal;
3. M. pterigoideo medial;
4. M. pterigoideo lateral;
5. 
6. M. digástrico.
Os músculos da mastigação exercem papel fun-
damental na movimentação mandibular. Eles 
possuem a função de elevação, protrusão e la-
teralização da mandíbula. No quadro 2 é possí-
vel observar a origem, inserção e função de cada 
músculo da mastigação.

Quadro 2 – Relação dos músculos da mastigação 
com suas origens, inserções e funções.

Músculo Origem Inserção Função

M. mas-
seter

Arco zigo-
mático

Ângulo e ramo 
mandibular (ra-
mo superficial) 
/ Ramo e pro-
cesso coronoi-
de (ramo pro-
fundo)

Elevação 
mandi-
bular

M. tem-
poral

Face ex-
terna do 
osso tem-
poral

Processo coro-
noide da man-
díbula e face 
anterior do ra-
mo da mandí-
bula

Elevação 
e retru-
são man-
dibular

M. pteri-
goideo 
medial

Face me-
dial da lâ-
mina late-
ral do pro-
cesso pte-
rigoideo 
do osso 
esfenoide

Face medial do 
ângulo e ramo 
mandibular

Elevação 
mandi-
bular

M. pteri-
goideo 
lateral

Asa maior 
do esfe-
noide (ca-
beça su-
perior) / 
Face late-
ral da lâ-
mina late-
ral do pro-
cesso pte-
rigoideo 
do osso 
esfenoi-
de (cabeça 
inferior)

Face anterior 
do disco articu-
lar (cabeça su-
perior) / Côn-
dilo mandibu-
lar (cabeça in-
ferior)

Depres-
são, pro-
trusão e 
latera-
lidade 
mandi-
bular
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