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Apresentação

Olá, tudo bem?

Este livro foi pensado, planejado e concebido para você, Dentista Concurseiro. Espero que esta 
obra faça a diferença em seus estudos e que o tão sonhado objetivo de ser aprovado na prova 
seja alcançado. Por este motivo, fizemos uma vasta análise no cenário de provas de concursos em 
Odontologia nos últimos anos. Captamos questões dos mais diversos tipos de provas: prefeituras, 
EBSERH, tribunais e senado federal, forças armadas, títulos de especialista, dentre outros. Desta 
forma, conseguimos ter uma visão mais clara sobre os conteúdos mais relevantes. De acordo 
com este levantamento, agrupamos o conteúdo por tema e o número de questões será propor-
cional à sua relevância em concursos públicos. Este trabalho prévio nos permitiu criar um produto 
mais completo e mais eficiente que atende às necessidades de um dentista que prestará concurso 
público.

Oi, eu sou o @dentistaconcurseiro serei o seu assistente 
de estudos e espero que este livro possa te auxiliar em sua 
jornada. Para isso, preste atenção nas dicas de estudo que 

eu trouxe para você, combinado?

Vamos às ferramentas didáticas:
1. DICAS DE ESTUDO. Planejamento da rotina de estudos baseado na proposta pedagógica do 

livro. Mais detalhes sobre esta ferramenta podem ser lidos no tópico: "Como ler este livro”.
2. CRIANDO SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. Traremos para você dicas para criarem seus resumos, 

mapas mentais, focar nos estudos e se organizar da melhor maneira possível!
3. QUESTÕES CATEGORIZADAS. Todas as questões são organizadas por assuntos e por grau de 

dificuldade, de acordo com o seguinte modelo:

4. COMENTÁRIOS EM CADA ALTERNATIVA. Todas as alternativas possuem breves comentários, 
independentemente de estarem certas ou erradas.

5. DICA DO AUTOR. Explicação adicional aos comentários das alternativas. Aparecerá nas ques-
tões que o autor julgar importante incluir este recurso.

6. RESUMO  PRÁTICO. Síntese do assunto abordado nas questões estruturado de forma esque-
matizada.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As fontes utilizadas privilegiam os livros mais recomendados 
em editais e estão devidamente identificadas nas referências.

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL



1. Para começar, preciso lhe dizer que este livro não é um livro qualquer!  

2. Acreditamos que a ausência de um método de estudo é o principal fator de repro-
vação. Como o nosso papel é ajudá-lo a alcançar o seu sonho de ser aprovado em 
um concurso público, incluímos nesta obra um roteiro de estudo para guiá-lo e 
alimentá-lo com as ferramentas necessárias ao aprendizado. 

 
3. Então as suas missões são: estudar, consumir e devorar estas páginas!  

Esteja livre para rabiscar, sublinhar, destacar, circular e escrever! O importante é 
produzir e garantir o seu sucesso nas provas!

 
4. O nosso objetivo é ajudá-lo a conquistar a sua meta! Muitas vezes, encorajando-o e incentivan-

do-o para continuarmos juntos na missão! 

Como ler este livro?

1. Organize o seu tempo  

2. Evite distrações  

3. Exercite seu conhecimento resolvendo as questões  
e depois analise os comentários validando seu raciocínio

4. Leia os resumos práticos com bastante atenção e quando necessário,  
assista a videoaulas.

Quem avisa, amigo SANAR é...
COMO FAZER UM BOM RESUMO?

1. L E I A com atenção 
2. Marque/grife as palavras-chave
3. Escreva o resumo com as suas próprias palavras
4. Organize as ideias principais
5. Faça muitos exercícios para fixar o assunto! Pode ser logo após a leitura, no fim de semana... 

Faça o que for melhor de acordo com a sua rotina, mas sempre organizando o seu planner de 
estudos!

Conceitos

Como se manter focado nos estudos?



Como fazer um mapa mental?

O mapa mental é uma ferramenta para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico. 

1. Identifique de onde virá a informação e qual o seu OBJETIVO.
2. Comece com o TÍTULO. Coloque-o no CENTRO da folha, normalmente dentro de uma elipse. 

3. A partir do título, puxe linhas que representam INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AO TÍTULO. É reco-
mendado que essas informações sejam apenas palavras.

4. O ideal é COLORIRMOS o nosso mapa mental! Junte aí as suas canetas coloridas!
5. Use FIGURAS e DESENHOS o máximo que você puder para solidificar ainda mais as informações.
6. TREINE! O mapa mental pode ser a ferramenta para que o seu cérebro organize melhor as infor-

mações. A prática leva à perfeição!

ILUSTRAÇÃO DE MAPA MENTAL

TÍTULO



Checklist do edital

De olho no edital!
Faça aqui o acompanhamento dos próximos editais das provas que você irá 
realizar e em breve virá a sua aprovação! 

A organização, estudo e acompanhamento é fundamental!



Autores

Vinícius Rio Verde Melo Muniz

Doutorando em Odontologia e Saúde, pela Fa-
culdade de Odontologia da Universidade Fede-
ral da Bahia (FOUFBA). Mestre em Odontologia 
e Saúde, pela FOUFBA. Especialista em Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, pela FOU-
FBA. Atualmente atua em clínica particular em 
Salvador-BA e possui experiência como profes-
sor substituto de Anatomia, pelo Instituto de 
Ciências da Saúde (ICS) - UFBA.

Inácio Lima Silva Aguiar

Mestre em Medicina e Saúde pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 
Graduado em Odontologia pela Universidade 
Federal da Bahia. Atualmente é Doutorando em 
Medicina e Saúde pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal da Bahia.

Taiane de Oliveira Gonzaga Santos

Mestranda em Processos Interativos dos Órgãos 
e Sistemas, pelo Instituto de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal da Bahia. Especialista 
em Saúde Coletiva com Área de Concentração 
em Doenças Cardiovasculares, pelo Instituto 
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da 
Bahia. Graduada em Odontologia pela Univer-
sidade Federal da Bahia.

Thaiane Dantas Dias dos Santos

Mestre em Odontologia e Saúde, pela Faculda-
de de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia. Graduada em Odontologia pela Faculda-
de de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia. Especialista em Atenção Hospitalar com 
ênfase em Saúde da Criança, pelo Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Hospital Universitário Professor Edgar Santos 
EBSERH/UFBA. Pós graduanda em Odontope-
diatria, pela Faculdade IPPEO. Experiência em 
Odontopediatria e Odontologia Hospitalar.

Patrícia Fonseca Guedes Conceição

Especialista em Radiologia Odontológica e Ima-
ginologia, pela Associação Brasileira de Odon-
tologia da Bahia. Graduada em Odontologia, 
pela União Metropolitana de Educação e Cul-
tura. Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde, pelo Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgar Santos-Universidade Federal 
da Bahia. Atualmente é Cirurgiã-Dentista em 
clínica privada. Experiência como clínica geral 
e na área de radiodiagnóstico.

Doutora em Saúde Pública com concentração 
em Epidemiologia pelo Instituto de Saúde Co-
letiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Mestre em saúde coletiva pela Universidade Es-
tadual de Feira de Santana (UEFS).Graduada em 
Odontologia pela UEFS. Atualmente é profes-
sora adjunto da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia (FOUFBA) e dos 
Programas de Pós-Graduação “Odontologia e 
Saúde” e “Imunologia” da UFBA, e “Saúde Co-
letiva” da UEFS. Atuação nos principais temas: 
epidemiologia das doenças bucais, medicina 
periodontal, saúde coletiva, síndrome metabó-
lica, osteoporose e hanseníase.

Johelle de Santana Passos Soares



Renata Portela de Rezende

Mestre em Odontologia e Saúde, pela Univer-
sidade Federal da Bahia. Graduada em Odon-
tologia pela Universidade Federal da Bahia. 
Pós-Graduada pelo Programa de Residência em 
Atenção Hospitalar Multiprofissional e Integra-
da em Saúde da Universidade Federal da Bahia. 
Experiência em atendimento de pacientes es-
peciais e odontopediatria.

Anne Maria Guimarães Lessa

Mestre em Odontologia e Saúde com ênfase 
em Diagnóstico Bucal na área de Radiologia, 
pela Universidade Federal da Bahia. Graduada 
em Odontologia pela Universidade Federal da 
Bahia. Especialista em Ortodontia pelo INNO-
VARE – Núcleo de Educação em Saúde. Atual-
mente faz parte do corpo docente do curso de 
Odontologia da Faculdade Independente do 
Nordeste (FAINOR) e atua na área clínica como 
Ortodontista.

Jose Roberto Ancelmo

Atuou como especialista em informatica e 
professor. Atuando com EAD Multidisciplinar 
desenvolvendo materiais didáticos voltados 
para o mercado EAD, como ebooks, exercícios, 
revisões e demais produtos. Assessoria em EAD 
a Faculdades e Universidades, também alunos 
de graduação e pós-graduação. 

Pós graduação em Odontologia Hospitalar pelo 
programa de residência Integrada Multiprofis-
sional em Saúde do Complexo Hospitalar Uni-
versitário Professor Edgard Santos (Complexo-
-HUPES/UFBA).Graduada em Odontologia pela 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente, faz 
mestrado pelo Programa de Pós- graduação de 
Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas do 
Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UFBA.

Natália Nascimento Odilon

Doutor em Linguística, pela Universidade 
Estadual Paulista. Mestre em Teoria Literária, 
pela Universidade Estadual Paulista. Bacharel 
e Licenciado em Letras, pela Universidade de 
São Paulo. Atualmente é professor, escritor e 
tradutor.

Haroldo Ramanzini

Formado em matemática pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Professor voltado para 
olimpíadas de matemática, premiado por men-
ção honrosa em 2018.  

Bruno Picanço



Sumário

1. Anatomia da cabeça e do pescoço ............................................................................. 19

▍RESUMO PRÁTICO

1. Osteologia ......................................................................................................................................... 35
1. Crânio .........................................................................................................................................................................35

2. Vascularização da cabeça e do pescoço: ................................................................................................ 40
1. Vascularização arterial ................................................................................................................................................40
2. Drenagem venosa .......................................................................................................................................................41

3. Inervação da cabeça ........................................................................................................................... 42
1. Nervos cranianos .........................................................................................................................................................42
2. Nervo trigêmeo (NC V) ................................................................................................................................................42
3. Nervo facial (NC VII) ....................................................................................................................................................42
4. Inervação da língua e das glândulas salivares maiores ................................................................................................43

4. Articulação temporomandibular (ATM)................................................................................................. 44
5. Miologia ............................................................................................................................................ 45
6. Resumo Prático de Anatomia Dentária ................................................................................................. 48
7. Bibliografia ....................................................................................................................................... 52

2. Biossegurança em Odontologia ................................................................................ 53

▍RESUMO PRÁTICO

1. Conceitos básicos em biossegurança .................................................................................................... 62
2. Classificação, fluxo e processamento de artigos .................................................................................... 63
3. Preparo de ambientes  ........................................................................................................................ 65
4. Uso de equipamento de proteção individual ......................................................................................... 67

1. Máscaras .....................................................................................................................................................................68
2. Gorro ...........................................................................................................................................................................68
3. Avental/jaleco .............................................................................................................................................................68
4. Calçado e pró-pé .........................................................................................................................................................68
5. Colete de chumbo (serviço radiológico) .......................................................................................................................68

5. Classificação e gerenciamento dos resíduos de saúde ............................................................................ 69
6. Riscos ocupacionais ............................................................................................................................ 71

1. Principais doenças potencialmente transmissíveis no atendimento odontológico  ......................................................71
2. Tipos de exposições ocupacionais (Brasil, 2006) ..........................................................................................................72
3. Imunização dos profissionais de saúde ........................................................................................................................73
4. Medidas preventivas (Crosc, 2002) ..............................................................................................................................73
5. Exposição acidental a agentes biológicos: como proceder ...........................................................................................73

7. Referências ........................................................................................................................................ 75



3. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial ............................................................. 79

▍RESUMO PRÁTICO

1. Trauma Dento-alveolar: .................................................................................................................... 125
2. Antibioticoterapia em Odontologia: .................................................................................................. 126

1. Antibióticos betalactâmicos ......................................................................................................................................126
2. Anaerobicidas ...........................................................................................................................................................127

3. Complicações anestésicas.................................................................................................................. 127
4. Primeiros Socorros (Ressuscitação Cardiopulmonar): ........................................................................... 128
5. Sistemas de Classificação de Dentes Impactados ................................................................................. 128
6. Lesões Traumáticas dos Nervos Cranianos: .......................................................................................... 128
7. Avaliação pré-operatória .................................................................................................................. 130

1. Hipertensão arterial sistêmica: ..................................................................................................................................130
2. Classificação ASA (Associação Americana de Anestesiologia) - Quadro 1: ..................................................................130

8. Contraindicações para exodontia ....................................................................................................... 130
9. Técnicas de exodontia ....................................................................................................................... 131

1. Exodontias múltiplas .................................................................................................................................................131
2. Manobras fundamentais ...........................................................................................................................................131

10. Sistemas de classificação dos dentes impactados ................................................................................ 133
11. Indicações para remoção de dentes impactados.................................................................................. 133
12. Contraindicações para remoção de dentes impactados ........................................................................ 134
13. Pós-operatório na remoção de dentes impactados .............................................................................. 134

1. Alveolite, osteíte alveolar ou alvéolo seco .................................................................................................................134
2. Infecções odontogênicas ...........................................................................................................................................135

14. Atendimento inicial ao paciente politraumatizado ............................................................................. 135
1. Suporte básico de vida (SBV).....................................................................................................................................135
2. Traumatismo cranioencefálico (TCE) ..........................................................................................................................136
3. Choque .....................................................................................................................................................................137

15. Traumatismo maxilofacial................................................................................................................. 138
1. Traumatismo dentoalveolar ......................................................................................................................................140

16. Cirurgia ortognática ......................................................................................................................... 142
17. Bibliografia ..................................................................................................................................... 145
18. Referências ...................................................................................................................................... 146

4. Dentística ..............................................................................................................147

▍RESUMO PRÁTICO

1. Cariologia ........................................................................................................................................ 196
1. Processo de desmineralização e remineralização .......................................................................................................196
2. Desenvolvimento das lesões cariosas ........................................................................................................................196
3. Diagnóstico das lesões cariosas .................................................................................................................................197

2. Uso de fluoretos ............................................................................................................................... 197
1. Ação dos fluoretos na doença cárie ............................................................................................................................198
2. Dentifrício fluoretado ................................................................................................................................................198
3. Formas de apresentação e concentrações dos fluoretos .............................................................................................199

3. Nomenclatura e classificação das cavidades e preparos dentais ............................................................ 199
1. Classificação de acordo com a forma e extensão da cavidade ....................................................................................200
2. Classificação de Black ................................................................................................................................................200

4. Isolamento do campo operatório ....................................................................................................... 201
1. Isolamento absoluto .................................................................................................................................................201
2. Isolamento relativo ...................................................................................................................................................201



5. Proteção do complexo dentina-polpa ................................................................................................. 201
1. Materiais de proteção do complexo dentina-polpa ....................................................................................................201
2. Cimento de óxido de zinco e eugenol ........................................................................................................................202
3. Hidróxido de cálcio ....................................................................................................................................................202
4. Sistemas adesivos .....................................................................................................................................................202
5. Cimento de ionômero de vidro ..................................................................................................................................202

6. Sistemas adesivos ............................................................................................................................ 203
7. Resinas compostas ........................................................................................................................... 204

1. Classificação ..............................................................................................................................................................204
2. Propriedades .............................................................................................................................................................205

8. Amálgama de prata .......................................................................................................................... 205
9. Cimento de ionômero de vidro ........................................................................................................... 206

10. Lesões cervicais não cariosas ............................................................................................................. 206
11. Referências ...................................................................................................................................... 208

5. Endodontia ............................................................................................................209

▍RESUMO PRÁTICO

1. Complexo dentino-pulpar e tecidos perirradiculares ........................................................................... 260
2. Fibras nervosas sensoriais ................................................................................................................. 260
3. Tipos de infecção endodôntica .......................................................................................................... 261
4. Semiologia e diagnóstico das alterações pulpares e perirradiculares  ................................................... 262

1. Patologias pulpares ...................................................................................................................................................262
2. Patologias perirradiculares ........................................................................................................................................263

5. Tratamento conservador e endodôntico ............................................................................................. 264
1. Tratamento conservador ...........................................................................................................................................264
2. Tratamento endodôntico ...........................................................................................................................................265
3. Dentes com rizogênese incompleta ...........................................................................................................................265
4. Sídrome do dente rachado ........................................................................................................................................266
5. Substâncias químicas auxiliares da instrumentação dos canais radiculares ...............................................................266

6. Medicação intracanal ....................................................................................................................... 267
1. Classificação química dos medicamentos intracanais ................................................................................................268

7. Inter-relação entre endodontia e peridontia ...................................................................................... 268
8. Referências ...................................................................................................................................... 270

6. Estomatologia ........................................................................................................271

▍RESUMO PRÁTICO

1. Sinais e sintomas .............................................................................................................................. 315
2. Alterações de desenvolvimento  ........................................................................................................ 315
3. Anomalias dentárias  ........................................................................................................................ 316

1. Alterações de número  ..............................................................................................................................................316
2. Alteração de forma....................................................................................................................................................317
3. Alteração da estrutura dentária .................................................................................................................................317

4. Infecções virais, fúngicas e bacterianas  ............................................................................................. 318
5. Cistos e tumores odontogênicos  ........................................................................................................ 321

1. Cistos odontogênicos ................................................................................................................................................321
2. Tumores odontogênicos  ...........................................................................................................................................322

6. Lesões reacionais na mucosa e neoplasias benignas  ........................................................................... 323
7. Neoplasias malignas  ........................................................................................................................ 323

1. Estadiamento clínico .................................................................................................................................................324
2. Tratamento das lesões malignas  ...............................................................................................................................326



8. Lesões ósseas  .................................................................................................................................. 327
9. Doenças das glândulas salivares  ....................................................................................................... 328

10. Doenças dermatológicas  .................................................................................................................. 329
11. Manifestações orais de doenças sistêmicas  ........................................................................................ 330
12. Referências ...................................................................................................................................... 330

7. Atendimento ao Paciente com necessidade especial (PNE) .........................................331

▍RESUMO PRÁTICO

1. Deontologia odontológica................................................................................................................. 346
1. Código de ética Odontológico  ...................................................................................................................................346

2. Responsabilidade Civil e Criminal do Cirurgião-dentista no Exercício da Profissão ................................. 348
3. Processo Ético Odontológico  ............................................................................................................. 348
4. Bioética ........................................................................................................................................... 349

1. Banco de dentes humanos ........................................................................................................................................349
5. Perícias em odontologia legal ........................................................................................................... 349

1. Perícia em foro civil, criminal e trabalhista ................................................................................................................349
2. Perícia em área administrativa ..................................................................................................................................349

6. Perícia em infortunística ................................................................................................................... 350
7. Identidade e identificação humana ................................................................................................... 350

1. Métodos de identidade e identificação  .....................................................................................................................350
2. Métodos de identificação de interesse na odontologia legal ......................................................................................350

8. Marcas de mordidas .......................................................................................................................... 351
9. Traumatologia forense ..................................................................................................................... 352

1. Classificação dos modos de ação dos instrumentos mecânicos ..................................................................................353
2. Conduta durante o atendimento odontológico  .........................................................................................................354

10. Acidente vascular encefálico ............................................................................................................. 355
1. Conduta durante o atendimento odontológico  .........................................................................................................355

11. Miastenia gravis ............................................................................................................................... 355
1. Conduta durante o atendimento odontológico  .........................................................................................................355

12. Diabetes mellitus .............................................................................................................................. 356
1. Conduta durante o atendimento odontológico ..........................................................................................................356

13. Transtornos alimentares ................................................................................................................... 357
1. Conduta durante o atendimento odontológico ..........................................................................................................358

14. Síndrome de Down ........................................................................................................................... 359
1. Conduta durante o atendimento odontológico ..........................................................................................................359

15. Anemias .......................................................................................................................................... 359
1. Conduta durante o atendimento odontológico  .........................................................................................................359

16. Referências ...................................................................................................................................... 361

8. Odontopediatria .....................................................................................................363

▍RESUMO PRÁTICO

1. Manejo do comportamento infantil ................................................................................................... 375
2. Erupção dentária .............................................................................................................................. 376

1. Cronologia da erupção dentária decídua:  .................................................................................................................376
2. Cronologia da erupção dentária permanente: ...........................................................................................................377

3. Anatomia da dentição decídua .......................................................................................................... 378
4. Alterações na cavidade bucal na primeira infância  ............................................................................. 380
5. Dentística em odontopediatria  ......................................................................................................... 382

1. Selamento de lesões de cárie ....................................................................................................................................382
2. Restaurações com resina composta ...........................................................................................................................382



3. Restaurações com cimento ionômero de vidro ..........................................................................................................382
4. Tratamento restaurador atraumático (ART) ...............................................................................................................383

6. Terapia pulpar em dentes decíduos  ................................................................................................... 383
7. Terapia pulpar conservadora ............................................................................................................. 383

1. Terapia pulpar radical ................................................................................................................................................383
8. Traumatismo na dentição decídua ..................................................................................................... 384
9. Referências ...................................................................................................................................... 385

9. Periodontia ............................................................................................................387

▍RESUMO PRÁTICO

1. Diagnóstico e Classificação das Doenças Periodontais .......................................................................... 427
1. A nova classificação propõe a utilização de 4 estágios de periodontite ......................................................................428

2. Anatomia do periodonto ................................................................................................................... 429
3. Etiopatogenia das doenças periodontais ............................................................................................ 430
4. Lesões de furca................................................................................................................................. 431
5. Cirurgia periodontal e tratamento periodontal................................................................................... 431

1. Retalhos ....................................................................................................................................................................431
6. Referências ...................................................................................................................................... 434

10. Prótese Dental .......................................................................................................435

▍RESUMO PRÁTICO

1. Oclusão e as definicões ...................................................................................................................... 445
1. Plano de oclusão  ......................................................................................................................................................445

2. Prótese Parcial Fixa (PPF) .................................................................................................................. 446
1. Componentes de uma PPF .........................................................................................................................................446
2. Resina Acrílica ...........................................................................................................................................................447
3. Retentores intrarradiculares ......................................................................................................................................451

3. Prótese Parcial Removível ................................................................................................................. 452
1. Classificação de Kennedy...........................................................................................................................................452
2. Delineadores .............................................................................................................................................................455

4. Sobredentaduras.............................................................................................................................. 455
5. Prótese total .................................................................................................................................... 456
6. Referências ...................................................................................................................................... 457

11. Saúde Bucal Coletiva ..............................................................................................459

▍RESUMO PRÁTICO

1. Legislação e organização do SUS ........................................................................................................ 497
1. Leis orgânicas do SUS ................................................................................................................................................497
2. Princípios , objetivos e campos de atuação do SUS ....................................................................................................497
3. Vigilância à saúde  ....................................................................................................................................................499
4. Política  Nacional de Promoção da Saúde ..................................................................................................................499
5. Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família ............................................................................500

2. Princípios Bioéticos e  Humanização no SUS  ....................................................................................... 501
3. Política Nacional de Saúde Bucal ....................................................................................................... 501
4. Epidemiologia em Saúde Bucal  ......................................................................................................... 503

1. Tipos de estudo epidemiológico ................................................................................................................................503
2. Principais problemas bucais  .....................................................................................................................................504

5. Referências ...................................................................................................................................... 507



12. Radiologia odontológica e imaginologia ..................................................................511

▍RESUMO PRÁTICO

1. Técnicas radiográficas intrabucais  ..................................................................................................... 522
1. Técnica Periapical  .....................................................................................................................................................522
2. Técnica interproximal (Bite Wing)  .............................................................................................................................523
3. Técnica oclusal  .........................................................................................................................................................523
4. Técnica de localização radiográfica  ...........................................................................................................................524

2. Técnicas radiográficas extrabucais  .................................................................................................... 525
3. Cefalometria  ................................................................................................................................... 526

1. Principais pontos cefalométricos: ..............................................................................................................................526
4. Processamento radiográfico .............................................................................................................. 527

1. Etapas do processamento  .........................................................................................................................................527
2. Composição das soluções ..........................................................................................................................................528
3. Erros no processamento da imagem ..........................................................................................................................529

5. Principais aspectos radiográficos das lesões ósseas benignas  .............................................................. 530
6. Fatores que influenciam na formação da imagem  .............................................................................. 531

1. Fator energético  .......................................................................................................................................................531
2. Fator objeto ..............................................................................................................................................................531
3. Fator geométrico .......................................................................................................................................................531
4. Fator filme  ................................................................................................................................................................531

7. Referências ...................................................................................................................................... 532

13. Farmacologia .........................................................................................................533

▍RESUMO PRÁTICO

1. Farmacocinética ............................................................................................................................... 539
2. Farmacodinâmica ............................................................................................................................. 539
3. Anestésicos locais ............................................................................................................................. 540

1. Cálculo do volume máximo de solução anestésica local  ............................................................................................541
4. Aines (anti-inflamatórios não-esteroidais) ......................................................................................... 542
5. Analgésicos ...................................................................................................................................... 542
6. Corticosteroides ............................................................................................................................... 543
7. Antibióticos ..................................................................................................................................... 544
8. Referências ...................................................................................................................................... 545

14. Língua Portuguesa .................................................................................................547

▍RESUMO PRÁTICO

1. Interpretação de texto – coesão e coerência ....................................................................................... 600
2. Divisão da gramática ........................................................................................................................ 600
3. Enunciação e funções da linguagem  .................................................................................................. 602
4. Gêneros textuais .............................................................................................................................. 603
5. Variação linguística .......................................................................................................................... 607
6. Denotação e conotação ..................................................................................................................... 609
7. Fonética e fonologia ......................................................................................................................... 609

1. Alfabeto oficial da língua portuguesa – vinte e seis letras .........................................................................................609
8. Encadeamento fonológico ................................................................................................................. 609
9. Letra e fonema ................................................................................................................................. 610

10. Sílaba .............................................................................................................................................. 610
11. Fonemas .......................................................................................................................................... 611



12. Encontro consonantal ....................................................................................................................... 612
13. Classificação das palavras quanto à tonicidade e ao número de sílabas ................................................. 613
14. Emprego das letras ........................................................................................................................... 613
15. Prosódia  ......................................................................................................................................... 616
16. Ortoepia ou ortoépia  ....................................................................................................................... 616
17. Emprego do por que/ porque/ por quê/ porquê  ................................................................................... 616
18. Acentuação gráfica, segundo o acordo ortográfico .............................................................................. 617

1. Monossílabos tônicos ................................................................................................................................................617
2. Oxítonas ....................................................................................................................................................................617
3. Paroxítonas ...............................................................................................................................................................617
4. Proparoxítonas ..........................................................................................................................................................618
5. Ditongos ...................................................................................................................................................................618
6. Hiatos .......................................................................................................................................................................618
7. Acento diferencial .....................................................................................................................................................618

19. Emprego do hífen, segundo o acordo ortográfico ................................................................................ 619
20. Arcaísmo e neologismo ..................................................................................................................... 620
21. Estrutura e formação das palavras ..................................................................................................... 620
22. Classes gramaticais variáveis e invariáveis ......................................................................................... 623
23. Substantivo ..................................................................................................................................... 623

1. Classificação do substantivo ......................................................................................................................................623
2. Masculino e feminino de radicais diferentes ..............................................................................................................623
3. Substantivos uniformes ............................................................................................................................................624
4. Grau  .........................................................................................................................................................................624

24. Adjetivo ........................................................................................................................................... 625
1. Locução adjetiva .......................................................................................................................................................625
2. Adjetivo pátrio  .........................................................................................................................................................625
3. Flexão do adjetivo .....................................................................................................................................................625

25. Artigo .............................................................................................................................................. 626
26. Pronome.......................................................................................................................................... 627

1. Pronome substantivo e pronome adjetivo .................................................................................................................627
27. Numeral .......................................................................................................................................... 627
28. Verbo .............................................................................................................................................. 628

1. Número .....................................................................................................................................................................628
29. Advérbio .......................................................................................................................................... 629
30. Onde e aonde ................................................................................................................................... 629
31. Crase ............................................................................................................................................... 629

1. Regras gerais ............................................................................................................................................................629
32. Preposição ....................................................................................................................................... 630

1. Semântica das preposições .......................................................................................................................................630
33. Conjunção ........................................................................................................................................ 630
34. Interjeição ....................................................................................................................................... 631
35. Sintaxe ............................................................................................................................................ 632

1. Termos da oração ......................................................................................................................................................632
36. Análise do período ............................................................................................................................ 633

1. Período composto .....................................................................................................................................................633
37. Figuras de linguagem ....................................................................................................................... 633
38. Referências ...................................................................................................................................... 635



15. Informática ............................................................................................................637

▍RESUMO PRÁTICO

1. Breve História da Informática ............................................................................................................ 671
2. Hardware  ........................................................................................................................................ 671
3. Tipos de Computador ........................................................................................................................ 671
4. Dispositivos do Computador .............................................................................................................. 672

1. Dispositivos de Entrada .............................................................................................................................................674
2. Dispositivos de Saída .................................................................................................................................................675
3. Dispositivos híbridos .................................................................................................................................................675

5. Tipos de redes .................................................................................................................................. 675
6. Software ......................................................................................................................................... 676
7. Unidades de Medida de Armazenamento ........................................................................................... 676
8. Sistemas Operacionais ...................................................................................................................... 677
9. Backups ........................................................................................................................................... 678

10. Aplicativos para escritório ................................................................................................................. 678
11. Teclas de Atalho ............................................................................................................................... 680

1. Principais Atalhos do Windows ..................................................................................................................................680
2. Atalhos do Internet Explorer .....................................................................................................................................681
3. Atalhos do Outlook Express .......................................................................................................................................681
4. Atalhos Aplicativos do Office .....................................................................................................................................681

12. Atalhos Excel .................................................................................................................................... 682
13. Atalhos para Seleção de células ......................................................................................................... 682

1. Atalhos para seleção dentro das células ....................................................................................................................682
2. Edição dentro das Células ..........................................................................................................................................682
3. Edição e Seleção de Células .......................................................................................................................................683
4. Ocultar e Mostrar Elementos .....................................................................................................................................683
5. Atalhos para Formatação de Células ..........................................................................................................................683
6. Formatar números ....................................................................................................................................................683
7. Atalhos para Fórmulas e Nomes ................................................................................................................................683
8. Atalhos para Gerenciar pastas de Trabalho ................................................................................................................683
9. Atalhos Específicos do Word ......................................................................................................................................684

10. Atalhos Power Point  .................................................................................................................................................684
14. Segurança da Informação ................................................................................................................. 685
15. Referências ...................................................................................................................................... 689

16. Matemática ...........................................................................................................695

▍RESUMO PRÁTICO

1. Lógica proposicional/argumentos/silogismos ..................................................................................... 730
1. Lógica proposicional .................................................................................................................................................730
2. Argumentos ..............................................................................................................................................................731

2. Proposições categóricas / diagramas de euler-venn ............................................................................. 733
1. Silogismos categóricos ..............................................................................................................................................734

3. Referências ...................................................................................................................................... 735



01 (AMEOSC - GUARUJÁ DO SUL SC – 2019) O único 
osso móvel da face denomina-se: 

 Ⓐ Mandíbula.
 Ⓑ Maxila.
 Ⓒ Etmoide.
 Ⓓ Vômer. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A mandíbula é o único os-
so móvel da face, pois se articula bilateralmen-
te com o osso temporal através de articulações 
sinoviais.
Alternativa B: INCORRETA. A maxila é um osso facial 
fixo considerado par.
Alternativa C: INCORRETA. O etmoide é um osso do 
crânio, ou seja, não faz parte do esqueleto facial.
Alternativa D: INCORRETA. O vômer é um osso facial 
fixo que participa da composição do septo nasal.
RESPOSTA: Ⓐ

02 (AMEOSC - GUARUJÁ DO SUL SC – 2019) O múscu-
lo abaixador do ângulo da boca origina-se:

 Ⓐ Dos músculos na área: maxila e mandíbula, 
na linha média.

 Ⓑ Na fáscia sobre o músculo masseter.
 Ⓒ Na fáscia sobre o músculo temporal. 
 Ⓓ Na linha oblíqua da mandíbula abaixo dos 

caninos. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Os músculos da expressão facial 
possuem inserção óssea ou em fáscias muscula-
res e normalmente possuem nomenclatura rela-
cionada à função que exercem.  

Alternativa A: INCORRETA. O músculo depressor do 
ângulo da boca possui origem óssea bilateral-
mente.
Alternativa B: INCORRETA. O músculo com origem na 
fáscia do músculo masseter é o risório.
Alternativa C: INCORRETA. Os músculos que possuem 
origem na fáscia temporal são: m. temporoparie-
tal e mm. auriculares superior e anterior.  
Alternativa D: CORRETA. Com origem na linha oblí-
qua da mandíbula, o músculo depressor do ân-
gulo da boca possui inserção no ângulo da boca.
RESPOSTA: Ⓓ

03 (CESPE - 2018 - EBSERH - TÉCNICO EM SAÚDE BU-
CAL) No que se refere à anatomia bucal e a 

noções de oclusão, julgue o item que se segue.

As arcadas entram em oclusão quando ocorre a 
elevação do único osso móvel da cabeça, de tal 
modo que os dentes da arcada inferior tocam os 
dentes da arcada superior.

[    ]  CERTO.
[    ]  ERRADO.

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário: A oclusão de um paciente será deter-
minada pela posição de engrenamento entre os 
dentes superiores e inferiores, mas para que es-
ta situação ocorra faz-se necessário que a mandí-
bula, único osso facial móvel, seja elevada pelos 
músculos da mastigação, especificamente mm. 
masseter, pterigóideo medial e temporal. Duran-
te a mastigação, a guia canina deverá ser o prin-
cipal norteador dos movimentos mastigatórios.
RESPOSTA: CERTO. 

Anatomia da cabeça  
e do pescoço
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GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: A inervação motora dos músculos 
da mastigação provém de ramificações do ner-
vo mandibular, enquanto o suprimento sanguí-
neo destes músculos é oriundo de ramificações 
da artéria maxilar.
Alternativa A: INCORRETA. Todos os músculos da mas-
tigação possuem inervação motora proveniente 
de ramos do nervo mandibular e o suprimento 
sanguíneo do músculo masseter é realizado pela 
artéria massetérica, um ramo da artéria maxilar. 
Alternativa B: INCORRETA. A principal ação do mús-
culo temporal é a elevação da mandíbula atra-
vés, principalmente, da porção de fibras anterio-
res verticalizadas. A ação retrusora fica por conta 
das fibras posteriores horizontalizadas. 
Alternativa C: INCORRETA. Os músculos pterigóideo 
medial e masseter executam as mesmas funções, 
portanto são considerados sinergistas durante a 
elevação e ligeira protrusão da mandíbula.
Alternativa D: CORRETA. Sem exceção, todos os mús-
culos da mastigação possuem inervação moto-
ra derivada de ramos do nervo mandibular, que 
são: n. massetérico, nn. temporais profundos an-
terior e posterior, n. pterigoide medial e n. pteri-
goide lateral.
Alternativa E: INCORRETA. A localização do múscu-
lo pterigóideo lateral é a fossa infratemporal e 
o músculo que se localiza na fossa temporal é o 
músculo temporal. 
RESPOSTA: Ⓓ

09 (IADES - ALBA GO - 2019) A articulação tempo-
romandibular (ATM) é a articulação que li-

ga a mandíbula ao osso temporal do crânio e é 
responsável pelo movimento de abrir e fechar da 
boca. No que se refere à ATM, assinale a alterna-
tiva correta. 

 Ⓐ O nervo auriculotemporal, ramo do nervo 
mandibular, é o principal responsável pela iner-
vação aferente da ATM. 

 Ⓑ O desenvolvimento intrauterino da ATM ini-
cia-se por volta da 18ª semana de gestação. 

 Ⓒ Durante a função mastigatória, as ATM direi-
ta e esquerda trabalham sem qualquer relação 
com a oclusão dentária. 

 Ⓓ Os tecidos que revestem as superfícies arti-
culares são do tipo cartilagem hialina. 

 Ⓔ Os ligamentos relacionados à ATM são com-
postos por tecido conjuntivo rico em fibras co-

lágenas, sendo o ligamento temporomandibular 
um exemplo de ligamento acessório que partici-
pa na regulação dos movimentos mandibulares. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Apesar de a ATM ser considerada 
uma articulação sinovial, ela possui as superfícies 
articulares cobertas por tecido fibrocartilaginoso 
e não por cartilagem hialina, como ocorre nas 
demais articulações sinoviais do corpo humano. 
Ela pode ser classificada como uma articulação 
gínglimo artrodial por realizar movimentos de 
dobradiça e deslizamento.
Alternativa A: CORRETA. O nervo auriculotemporal é 
o principal responsável pela inervação da ATM. 
Além dele, contribuem com a inervação proprio-
ceptiva das ATM, os nn. massetérico e temporais 
profundos. 
Alternativa B: INCORRETA. O desenvolvimento 
intrauterino da ATM inicia-se por volta da 8ª 
semana de gestação.
Alternativa C: INCORRETA. A oclusão dentária irá guiar os 
movimentos mandibulares durante a função masti-
gatória, principalmente através da guia canina.
Alternativa D: INCORRETA. De todas as articulações 
sinoviais do corpo humano, apenas a ATM apre-
senta as superfícies articulares revestidas por fi-
brocartilagem; todas as demais possuem cartila-
gem hialina.
Alternativa E: INCORRETA. Os três ligamentos da ATM 
são divididos em verdadeiros (temporomandi-
bular) e acessórios (efenomandibular e estilo-
mandibular). São compostos por tecido conjun-
tivo rico em fibras colágenas sem poder de elas-
ticidade, justamente para limitar a amplitude de 
movimentos desta articulação sinovial.
RESPOSTA: Ⓐ

10 (IADES - ALBA GO - 2019) No que tange ao cres-
cimento da maxila, assinale a alternativa 

correta. 

 Ⓐ O crescimento em comprimento do osso da 
maxila é produzido pela aposição no lado endos-
teal da cortical no interior da tuberosidade. 

 Ⓑ Após o nascimento, o crescimento da maxi-
la ocorre totalmente pela ossificação intramem-
branosa. 

 Ⓒ Em condições de normalidade, à medida que 
a maxila cresce, ocorre aposição óssea na maior 
parte da respectiva superfície anterior. 
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 Ⓓ No sentido vertical, tanto o palato duro quan-
to o assoalho nasal crescem por meio de aposi-
ção, respectivamente, para baixo e para cima. 

 Ⓔ No sentido vertical, os processos alveolares 
da região posterior direita e esquerda crescem 
para baixo de forma paralela entre si.

GRAU DE DIFICULDADE
 

Alternativa A: INCORRETA. O crescimento em compri-
mento da maxila deve-se primordialmente à de-
posição óssea subperiosteal na superfície poste-
rior da tuberosidade maxilar, assim como reab-
sorção no lado oposto da mesma cortical, ou se-
ja, na superfície interna da maxila, dentro do seio 
maxilar.
Alternativa B: CORRETA. No período pós-natal, 
a maxila desenvolve-se inteiramente por 
ossificação intramembranosa, seja mediante 
aposição de osso nas suturas que articulam a 
maxila ao crânio ou por remodelação superficial.
Alternativa C: INCORRETA. Embora o real crescimento 
maxilar ocorra para cima e para trás, este cresci-
mento segue em direção à base do crânio, o que 
provoca um deslocamento maxilar para baixo e 
para frente. Portanto, a maior parte da superfície 
anterior da maxila representa uma área de reab-
sorção, e não de aposição.
Alternativa D: INCORRETA. O palato duro cresce me-
diante ação aposicional subperiostal, ao contrá-
rio do assoalho nasal que sofre reabsorção de 
forma compensatória. 
Alternativa E: INCORRETA. Os processos alveolares 
das regiões posteriores de maxila não crescem 
verticalmente de forma paralela devido à angu-
lação das erupções dentárias.
RESPOSTA: Ⓑ

11 (AOCP - POLÍCIA CIVIL ES - 2019) O ducto de 
Wharton é o ducto principal da glândula 

submandibular. Ele se abre no assoalho da boca 
através de um orifício na musculatura localizado 
próximo aos incisivos. A função desse orifício é:

 Ⓐ ampliar o fluxo salivar durante o período das 
refeições. 

 Ⓑ possibilitar a conexão de ductos de Bartholin 
para formar 8 ou 20 ductos de Rivinus. 

 Ⓒ liberar cálcio para o meio bucal. 
 Ⓓ ampliar a viscosidade da saliva. 
 Ⓔ limitar o fluxo retrógrado de fluidos bucais 

carregados de bactérias para o interior do siste-
ma ductal.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: O orifício citado no enunciado da 
questão faz referência à carúncula sublingual, 
uma saliência lateral ao frênulo lingual onde de-
semboca o ducto submandibular (Wharton). Fre-
quentemente este ducto é acompanhado por 
um ducto sublingual principal (Bartholin) que 
também desemboca na carúncula sublingual.
Alternativa A: INCORRETA. O aumento do fluxo salivar 
depende da produção de saliva pelos ácidos pre-
sentes nas glândulas salivares e o principal estí-
mulo é de origem parassimpática.
Alternativa B: INCORRETA. Os ductos de Rivinus são 
pequenos ductos da glândula sublingual que de-
sembocam no assoalho bucal, ao longo da prega 
sublingual. Quando presente, o ducto sublingual 
principal (Bartholin) desemboca na carúncula 
sublingual ao lado do ducto submandibular (Bar-
tholin).
Alternativa C: CORRETA. Todas as glândulas salivares 
maiores produzem quantidades variadas de sais 
de cálcio e fosfato e a função da carúncula não é, 
especificamente, liberar cálcio para o meio bucal.
Alternativa D: INCORRETA. A saliva produzida pela 
glândula submandibular é do tipo mista, predo-
minantemente serosa e representa cerca de 70% 
da produção de saliva não estimulada.
Alternativa E: CORRETA. A limitação deste fluxo retró-
grado visa dificultar a formação de processos in-
flamatórios que venham obstruir a saída do duc-
to, o que aumentaria as chances de formação de 
cálculos salivares.
RESPOSTA: Ⓔ

12 (CESPE - 2018 - EBSERH - TÉCNICO EM SAÚDE BU-
CAL) Julgue o seguinte item, relativo à no-

ção de anatomia e fisiologia pertinentes à clíni-
ca odontológica.

Superficiais e inervados pelo nervo facial, os 
músculos da mímica facial influenciam na aber-
tura bucal, nasal e palpebral.

[    ]  CERTO.
[    ]  ERRADO.

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário: O nervo facial, sétimo par de nervos 
cranianos, apesar de sua função ser predominan-
temente motora, a porção sensitiva (nervo inter-
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RESUMO PRÁTICO

Este capítulo é destinado a responder e comentar questões sobre cirurgia e traumatologia buco-
maxilofacial, que também englobarão conteúdos sobre anatomia da cabeça e do pescoço e noções 
sobre o atendimento do paciente politraumatizado. Para dinamizar a estruturação deste resumo, os 
assuntos acima descritos serão divididos em tópicos que conterão breves explanações sobre os pon-
tos considerados mais importantes e com maiores chances de serem abordados em questões de con-
cursos. Portanto, os tópicos estarão dispostos da seguinte forma:

1. Osteologia;
2. Vascularização da cabeça e do pescoço;
3. Inervação da cabeça;
4. Articulação temporomandibular (ATM);
5. Miologia.

1. OSTEOLOGIA:

1.1 CRÂNIO

O crânio é dividido em neurocrânio (terço superior) e viscerocrânio (dois terços inferiores): a pri-
meira parte é formada por oito ossos rigidamente unidos enquanto a segunda é formada por catorze 
ossos, sendo um deles o único osso móvel do crânio, a mandíbula. O neurocrânio pode ser dividido 
em calvária e base que, por sua vez, é dividida internamente em três fossas: anterior (aloja o lobo fron-
tal do cérebro), média (aloja o lobo temporal do cérebro) e posterior (aloja a ponte, o bulbo e o cere-
belo). Os ossos que formam o neurocrânio são: occipital (1), esfenoide (1), etmoide (1), frontal (1), pa-
rietais (2) e temporais (2). Os ossos que formam o viscerocrânio são: vômer (1), mandíbula (1), maxilas 
(2), zigomáticos (2), palatinos (2), lacrimais (2), conchas nasais inferiores (2) e nasais (2) (Figura 1).

1.1.1 SEIOS PARANASAIS
Alguns ossos do crânio possuem cavidades preenchidas por ar e revestidas por mucosa, que são 

denominadas seios paranasais. Esses seios são assim denominados porque se comunicam com a ca-
vidade nasal e estão divididos da seguinte forma:

• Seio frontal: comunica-se com a cavidade nasal através de uma abertura na parte anterior do me-
ato nasal médio;

• Seios/células etmoidais: comunicam-se com a cavidade nasal através de pequenas aberturas lo-
calizadas nos meatos nasais médio e superior;

• Seio esfenoidal: sua comunicação com a cavidade nasal ocorre através de uma pequena abertu-
ra voltada para a parte posterior do meato nasal superior;

• Seio maxilar: apresenta drenagem menos eficiente que os demais seios paranasais uma vez que 
a sua abertura, o óstio do seio maxilar, está localizada em um nível muito alto do seio, dificultan-
do a drenagem de secreções para a cavidade nasal, através do meato nasal médio.
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Figura 1 (Adaptada): Disposição dos ossos do crânio e da face em diferentes vistas.

1.1.2 CAVIDADES E FOSSAS DO CRÂNIO
• Fossa temporal: região limitada superiormente pela linha temporal superior e inferiormente pe-

lo arco zigomático. Os ossos frontal, parietal, esfenoide e temporal formam o seu assoalho e é pre-
enchida pelo músculo temporal;

• Fossa infratemporal: arco zigomático (superiormente), face posterior da maxila (anteriormente), 
côndilo mandibular (posteriormente), face medial do ramo mandibular (lateralmente) e lâmina 
lateral do processo pterigoide (medialmente) formam os limites desta região do crânio. Tendão 
do músculo temporal, músculo pterigóideo lateral, plexo pterigóideo, artéria maxilar e ramos do 
nervo maxilar são as principais estruturas localizadas nesta região;

• Fossa pterigopalatina: região limitada superiormente pela asa maior do osso esfenoide, inferior-
mente pela junção do processo pterigóideo com a tuberosidade maxilar, anteriormente pela tu-
berosidade maxilar, posteriormente pela parte anterior do processo pterigoide do osso esfenoi-
de, lateralmente pela fissura pterigomaxilar e medialmente (profundamente) pela lâmina perpen-
dicular do osso palatino. As principais estruturas desta região são: gânglio peterigopalatino, ra-
mos da artéria maxilar, nervo maxilar e ramos. O forame esfenopalatino está localizado nesta re-
gião, conectando essa fossa com a cavidade nasal;

• Cavidade nasal: estrutura pertencente à via aérea, que possui uma abertura piriforme anterior, 
localizada entre os ossos nasais e maxilares, e uma abertura posterior (coanas). Dividindo essa ca-
vidade em duas fossas, temos o septo nasal formado pela lâmina perpendicular do etmoide, vô-
mer e cartilagem quadrangular (ou cartilagem do septo). Nas paredes laterais, encontramos as 
conchas nasais superiores, médias e inferiores, cujos espaços entre elas e a parede lateral formam 
os meatos nasais de mesmo nome, que são os locais de drenagem dos seios paranasais. Vale res-
saltar que no meato nasal inferior está localizada a abertura do ducto nasolacrimal (conexão das 
cavidades orbital e nasal) e, na parte posterior do meato médio, está o forame esfenopalatino;

• Cavidade orbital: responsável por alojar o bulbo do olho e suas estruturas anexas, esta fossa é 
formada por sete ossos, dispostos da seguinte maneira (Quadro 1 e Figura 2):



37▏Vinicius Muniz

Margens Ossos Paredes Ossos

Superior Frontal Teto Frontal + Asa maior do es-
fenoide

Inferior Zigomático + Maxila Assoalho Maxila + Zigomático + Pro-
cesso orbital do palatino

Lateral Frontal + Zigomático Parede lateral Zigomático + Frontal + Asa 
maior do esfenoide

Medial Frontal + Maxila Parede medial Etmoide + Esfenoide + La-
crimal + Maxila

Quadro 1: Composição das margens e paredes orbitais.

Figura 2 (Adaptada): Composição óssea da cavidade orbital com destaque para o osso palatino.

Obs.: Alguns autores não consideram que o osso frontal faça parte da formação das margens lateral e medial e da parede late-

ral da órbita.
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1.1.3 PRINCIPAIS CANAIS, FISSURAS, FORAMES E SULCOS

Acidente anatômico Localização Conteúdo

Forame cego Osso frontal Veia emissária da cavidade nasal

Lâmina crivosa (Cribiforme) Osso etmoide Fibras do nervo olfatório (NC I)

Canal óptico Osso esfenoide Nervo óptico (NC II) e artéria oftálmica

Forame/incisura supraorbital Osso frontal Nervo e artéria supraorbitais

Fissura orbital superior
Entre asas maior e menor do os-
so esfenoide, lateralmente ao ca-
nal óptico

Veias oftálmicas e nervos oculomotor 
(NC III), troclear (NC IV), oftálmico (NC 
V/1) e abducente (NC VI)  

Fissura orbital inferior
Entre asa maior do esfenoide, ma-
xila e parte orbital do osso palati-
no

Nervo maxilar (NC V/2), nervo zigomáti-
co e artéria e veia infraorbitais

Forame etmoidal anterior Entre os ossos frontal e etmoide Plexo etmoidal anterior

Forame etmoidal posterior Entre os ossos frontal e etmoide Plexo etmoidal posterior

Sulco infraorbital Assoalho orbital (maxila) Plexo infraorbital

Forame infraorbital Maxila Plexo infraorbital

Forame zigomaticofacial Osso zigomático Plexo zigomaticofacial

Forame redondo Osso esfenoide Nervo maxilar (NC V/2)

Forame oval Osso esfenoide Nervo mandibular (NC V/3)

Forame espinhoso Osso esfenoide Artéria meníngea média

Forame estilomastóideo
Parte petrosa do osso temporal, 
entre o processo mastoide e o pro-
cesso estiloide

Nervo facial (NC VII)

Fissura petrotimpânica Parte petrosa do osso temporal, 
logo à frente da parte timpânica

Nervo corda do tímpano, ramo do ner-
vo facial (NC VII)

Poro acústico interno
Parte petrosa do osso temporal, 
lateralmente no ápice da parte 
petrosa

Saída do nervo vestibulococlear (NC 
VII) da orelha interna e entrada do ner-
vo facial (NC VII) no osso temporal

Forame lacerado Articulação dos ossos temporal, 
esfenoide e occipital Preenchido por fibrocartilagem

Canal carótico Parte petrosa do osso temporal Artéria carótida interna



01 (AGIRH - CACHOEIRA PAULISTA SP - 2019) Para 
controle da doença cárie, o flúor é vasta-

mente utilizado. No caso de indicações de bo-
chechos diários em solução, sua concentração 
indicada deve ser:

 Ⓐ 0,05%.
 Ⓑ 0,2%.
 Ⓒ 0,005%.
 Ⓓ 1,23%. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Para controle individual da 
doença cárie, é recomendado o uso de bochecho 
diário de NaF (fluoreto de sódio) a 0,05%. Este as-
sociado à escovação com dentifrício fluoretado é 
indicado principalmente para pacientes com al-
to risco de cárie, como pacientes em uso de apa-
relho ortodôntico fixo e com xerostomia. Os flu-
oretos auxiliam no controle da cárie, pois redu-
zem o pH crítico para a desmineralização de 5.5 
para 4.5 e estimulam a remineralização da estru-
tura dental.
Alternativa B: INCORRETA. Bochecho de NaF a 0,2% 
é indicado para controle coletivo da cárie e seu 
uso é semanal.
Alternativa C: INCORRETA. Não há apresentação 
de flúor para bochecho com concentração de 
0,005%. A concentração recomendada para bo-
checho diário é 0,05% de flúor. 
Alternativa D: INCORRETA. A concentração de 1,23% 
de flúor é encontrada em gel fluoretado com pH 
ácido para uso profissional, não para bochecho 
diário.
RESPOSTA: Ⓐ

02 (AGIRH - CACHOEIRA PAULISTA SP - 2019) Ci-
mento com propriedades físicas e bioló-

gicas que permite fazer restaurações definitivas 
em odontopediatria, odontogeriatria e técnicas 
atraumáticas-ART: 

 Ⓐ Óxido de zinco e eugenol.
 Ⓑ Hidróxido de cálcio.
 Ⓒ Fosfato de zinco.
 Ⓓ Ionômero de vidro. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O cimento de óxido de zin-
co e eugenol apresenta propriedades antibac-
terianas e bom isolamento térmico. Porém tem 
efeito irritante e citotóxico à polpa, necessitando 
de um forramento prévio em cavidades profun-
das, e suas propriedades mecânicas são insatisfa-
tórias, não sendo utilizado para restaurações de-
finitivas. Suas principais indicações são para ci-
mentação provisória (tipo I), cimentação provi-
sória de longa duração de próteses fixas (tipo II), 
obturação provisória e bases isolantes térmicas 
(tipo III) e restauração provisória (tipo IV). Tam-
bém pode ser utilizado como material para sela-
mento do canal radicular e curativo periodontal 
(cimento cirúrgico). 
Alternativa B: INCORRETA. O cimento de hidróxido de 
cálcio é indicado principalmente para forramento 
cavitário, pois promove proteção à polpa contra 
estímulos termoelétricos, estimula a formação 
de dentina reacional, é antimicrobiano e possui 
pH alcalino. Além disso, possui resistência à com-
pressão e ao cisalhamento, podendo ser utiliza-
do para proteção pulpar indireta sob restaura-
ções de amálgama em cavidades muito profun-
das. Por possuir solubilidade em água e nas se-
creções orais, não é indicado para restaurações 
definitivas.

Dentística

Taiane Gonzaga e Thaiane Dantas

4



148 ▕ Dentística

Alternativa C: INCORRETA. O cimento de fosfato 
de zinco é indicado como base, por ser um 
isolante térmico, e para cimentação de peças 
protéticas. Possui um pH bastante ácido após 
sua manipulação, necessitando de um material 
de forramento, como o hidróxido de cálcio, em 
cavidades ou preparos muito profundos. Seu uso 
em pacientes jovens não é recomendado devido 
ao maior diâmetro de seus túbulos dentinários, o 
que deixa mais suscetível à penetração dos áci-
dos em direção à polpa.
Alternativa D: CORRETA. O cimento de ionômero de 
vidro tem a capacidade de aderir à estrutura 
dental e é utilizado para restaurações definitivas, 
para cimentação, como adesivo para brackets 
ortodônticos e restaurações provisórias, como 
selantes de fóssulas e fissuras, material para base 
e forramento e como material de preenchimen-
to. Sua utilização em odontopediatria, geriatria 
e em restaurações atraumáticas se dá principal-
mente pela sua capacidade de adesão química à 
estrutura dental, biocompatibilidade e liberação 
de flúor às estruturas adjacentes à restauração.
RESPOSTA: Ⓓ

03 (CONCURSO MAURITI - CEV URCA - 2018) Os pre-
paros cavitários para restaurações são 

constituídos de várias partes, principalmente pa-
redes e ângulos. Como se chama o ângulo for-
mado pela união de duas paredes circundantes? 

 Ⓐ Ângulo cavossuperficial.
 Ⓑ Ângulo diedro de segundo grupo.
 Ⓒ Ângulo chanfrado.
 Ⓓ Ângulo cérvico-proximal.
 Ⓔ Ângulo diedro de primeiro grupo.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Nos preparos cavitários, as paredes 
circundantes são as laterais da cavidade e que 
têm contato com a parte externa do dente. As pa-
redes de fundo são aquelas que formam o asso-
alho da cavidade e estão voltadas para a câmara 
pulpar. Os ângulos são formados pelo encontro 
entre as paredes. Os ângulos diedros são forma-
dos pelo encontro de duas paredes e os ângulos 
triedros são formados pelo encontro de três pa-
redes. Aqueles ângulos formados pelo encon-
tro de duas paredes circundantes são denomina-
dos ângulos do primeiro grupo. Os ângulos do 
segundo grupo são aqueles formados pelo en-

contro entre paredes circundantes e de fundo. Já 
os ângulos de terceiro grupo são formados pelo 
encontro de duas paredes de fundo. 
Alternativa A: INCORRETA. Ângulo cavossuperficial 
é aquele formado por uma parede qualquer e a 
face externa do dente. É também chamado de 
margem do preparo.
Alternativa B: INCORRETA. Ângulo diedro de segundo 
grupo é formado pelo encontro de duas paredes, 
sendo uma circundante e uma de fundo. Um 
exemplo de ângulo diedro de segundo grupo é 
o disto-pulpar.
Alternativa C: INCORRETA. Término chanfrado é 
um tipo de término para prótese fixa em que a 
junção entre a parede axial e gengival é feita por 
um segmento de círculo de espessura suficiente 
para acomodar a prótese.
Alternativa D: INCORRETA. Ângulo cérvico-proximal é 
um exemplo de ângulo diedro de primeiro grupo, 
pois é formado por duas paredes circundantes.
Alternativa E: CORRETA. O ângulo diedro de primeiro 
grupo é formado pelo encontro de duas paredes 
(diedro), sendo estas paredes circundantes 
(primeiro grupo).
RESPOSTA: Ⓔ

04 (CONCURSO MAURITI - CEV URCA - 2018) O iso-
lamento do campo operatório correspon-

de a um conjunto de procedimentos realizados 
na cavidade bucal, com a finalidade de eliminar 
a umidade e proporcionar condições assépticas 
para o tratamento e restauração dos dentes, con-
forme as indicações dos materiais a serem em-
pregados. Assim sendo, assinale a alternativa 
que indica CORRETAMENTE a abordagem a ser 
utilizada para o tratamento restaurador adesivo 
com resina composta no elemento 11 com ex-
tensa lesão cervical não cariosa, cuja margem en-
contra-se parcialmente encoberta por gengiva: 

 Ⓐ Não é necessário o uso de isolamento abso-
luto, bastando que se realize o controle de umi-
dade com sugador e rolos de algodão.

 Ⓑ Utilização de isolamento relativo com gram-
po W8A posicionado no elemento 11.  

 Ⓒ Utilização de isolamento absoluto com gram-
po 212 posicionado no elemento 11.

 Ⓓ Realização de anestesia local e posiciona-
mento de matriz metálica, fixada por porta-ma-
triz, bem como controle de umidade com suga-
dor e rolos de algodão.
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 Ⓔ Utilização de isolamento absoluto com gram-
po 209 posicionado nos caninos para permitir a 
instrumentação, sem a interferência do posicio-
namento de um grampo no elemento a ser res-
taurado.  

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Lesões cervicais podem ser 
restauradas com isolamento absoluto ou relati-
vo, mas para se obter um controle ideal da umi-
dade na região por meio do isolamento relati-
vo é imprescindível o uso de fio retrator gengi-
val, além do sugador e rolos de algodão. E como 
no caso relatado o término está parcialmente en-
coberto pela gengiva, faz-se necessário o uso do 
isolamento absoluto com o grampo 212 para a 
exposição desse término.
Alternativa B: INCORRETA. Para a realização do 
isolamento relativo não se utiliza grampo. Os 
grampos são usados no isolamento absoluto 
para retenção do lençol de borracha.
Alternativa C: CORRETA. Para a realização de 
restauração cervical com o isolamento absoluto 
deve-se utilizar o grampo 212 na unidade a ser 
restaurada, pois ele promove a exposição da 
margem gengival da lesão cervical facilitando a 
realização da restauração.
Alternativa D: INCORRETA. Para a realização de 
restaurações cervicais (classe V) não é necessário 
o uso de matriz, a menos que haja envolvimento 
nas proximais, devendo ser utilizada matriz de 
poliéster, não metálica.
Alternativa E: INCORRETA. O grampo 209 é utilizado 
para pré-molares, não para caninos. Além disso, 
as restaurações cervicais necessitam de um 
grampo de retração gengival na unidade a ser 
restaurada para melhor exposição do término 
gengival.
RESPOSTA: Ⓒ

05 (CONCURSO MAURITI - CEV URCA - 2018) Os des-
gastes dentais se apresentam de forma va-

riada e constituem um grupo de lesões provoca-
das por fatores químicos e mecânicos interve-
nientes na cavidade bucal. Sendo assim, pode-
mos afirmar que é CORRETA a afirmação: 

 Ⓐ A abfração dental é uma lesão cervical não 
cariosa de etiologia química, tendo em vista que 
esta é provocada pela ação de ácidos da cavida-
de bucal.

 Ⓑ A erosão dental é comum na borda incisal 
dos incisivos superiores, em virtude do choque 
oclusal destes com os incisivos inferiores mal po-
sicionados. 

 Ⓒ A erosão dental é decorrente da ação dos áci-
dos bacterianos, especialmente quando o pH da 
saliva encontra-se abaixo de 5,5.

 Ⓓ As abfrações dentais são caracterizadas co-
mo lesões em formato de cunha, cujas bordas 
são bem definidas e decorrem de trauma oclusal.

 Ⓔ Quando superfícies oclusais sofrem desgas-
tes dentais mediados por contatos oclusais pre-
maturos ou sobremordida com choque oclusal, 
este desgaste é denominado faceta de desgaste.  

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A abfração é uma lesão 
cervical não cariosa resultante de forças oclusais 
aplicadas axialmente, levando à flexão do dente. 
Essas forças atingem a junção cemento-esmalte 
(JCE) provocando microfraturas no esmalte que 
se propagam perpendiculares ao longo eixo do 
dente. Já as lesões cervicais não cariosas de etio-
logia química são denominadas de erosão.
Alternativa B: INCORRETA. A erosão dental, quando 
decorrente de ácidos intrínsecos, afeta as 
superfícies palatina e oclusal dos dentes 
superiores. A face vestibular dos dentes 
superiores recebe a proteção da saliva da 
glândula parótida, e a face lingual dos dentes 
inferiores são cobertas pela língua e recebem 
proteção da saliva das glândulas submandibula-
res e sublinguais. Quando os ácidos são de ori-
gem extrínseca, as lesões costumam ocorrer 
mais no terço cervical vestibular dos dentes an-
teriores, por ser uma região de bossa que retém 
por mais tempo os ácidos, favorecendo a erosão. 
Desgaste na borda incisal dos incisivos superio-
res por choque oclusal com incisivos inferiores é 
denominado abfração.
Alternativa C: INCORRETA. A erosão dental não ocorre 
pela ação dos ácidos bacterianos como a cárie. A 
erosão dental tem como etiologia a ação de áci-
dos extrínsecos ou intrínsecos. Como exemplo 
de ácidos extrínsecos tem-se o consumo eleva-
do de sucos e frutas ácidas, refrigerantes, expo-
sição a ácidos industriais e água de piscina trata-
da com cloro (pela formação de ácido clorídrico). 
Já as causas intrínsecas estão relacionadas princi-
palmente ao contato do ácido gástrico, que pos-
sui pH entre 1 e 1.5, com as superfícies dentárias 
durante regurgitações ou refluxo recorrentes.
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Alternativa D: CORRETA. A abfração é uma lesão 
cervical em forma de cunha e bordas afiladas, 
resultante de forças oclusais aplicadas no longo 
eixo do dente, que leva a sua flexão. As forças se 
localizam principalmente na junção cemento-es-
malte (JCE), provocando microfraturas no esmal-
te dessa região. Essas forças são decorrentes de in-
terferências oclusais, que geram trauma oclusal.
Alternativa E: INCORRETA. Desgastes dentais 
decorrentes de contatos oclusais prematuros 
ou sobremordida com choque oclusal são 
chamados de lesões por abfração. As facetas 
de desgaste ocorrem nas lesões por atrição, 
nas quais há um desgaste excessivo nos dentes 
principalmente devido a hábitos parafuncionais, 
como o bruxismo. 
RESPOSTA: Ⓓ

06 (CONCURSO MAURITI - CEV URCA - 2018) A respei-
to do tratamento restaurador atraumático 

(ART), julgue os seguintes itens e assinale a alter-
nativa INCORRETA:

 Ⓐ O termo atraumático refere-se à técnica res-
tauradora empregada em lesões dentinárias que 
dispensa o uso de anestesia, isolamento absolu-
to e instrumentos rotatórios. 

 Ⓑ Apenas instrumentos manuais são utilizados 
para a remoção da maior parte do tecido altera-
do (amolecido, desmineralizado e irreversivel-
mente lesado) pela doença cárie.  

 Ⓒ É uma abordagem de mínima intervenção 
que procura preservar o máximo de estrutura 
dentária e emprega materiais adesivos nas res-
taurações, rotineiramente os cimentos ionomé-
ricos.

 Ⓓ Por dispensar o uso de anestesia e instru-
mentos rotatórios, a técnica do ART aumenta a 
probabilidade de maior cooperação obtida pe-
lo paciente, reduzindo o tempo operatório, evi-
tando as fobias relacionadas a punções, ruídos e 
vibrações e, consequentemente, gerando menor 
ansiedade.

 Ⓔ Nas lesões ativas profundas, ou seja, aque-
las que atingem o terço interno da espessura de 
dentina, o ART é uma terapia inviável, pois a vi-
gorosa curetagem do tecido cariado ocasionaria 
exposição pulpar e a consequente necessidade 
de procedimentos mais invasivos como capea-
mento direto e pulpotomia.  

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O tratamento restaurador 
atraumático (ART) foi desenvolvido principal-
mente para tratar crianças que vivem em áreas 
onde os recursos e instalações são limitados. É 
uma abordagem minimamente invasiva, na qual 
se realiza, sem necessidade de isolamento abso-
luto, a remoção do tecido cariado infectado utili-
zando apenas instrumentos manuais, geralmen-
te sem uso de anestesia e equipamentos elétri-
cos. O material restaurador utilizado é o cimento 
de ionômero de vidro. Essa técnica, além de pos-
sibilitar a adequação bucal de populações me-
nos favorecidas, gera menos traumas, pelo não 
uso de instrumentos rotatórios e anestesia.
Alternativa B: INCORRETA. A técnica do tratamento 
restaurador atraumático consiste na utilização 
apenas de instrumentos manuais e a remoção da 
cárie é seletiva, sendo removida apenas a denti-
na infectada, que tem textura mais amolecida e 
não é passível de remineralização.
Alternativa C: INCORRETA. O tratamento restaurador 
atraumático (ART) é uma técnica de abordagem 
minimamente invasiva, buscando a maior 
preservação da estrutura dentária. O material de 
escolha para essa técnica é o cimento de ionô-
mero de vidro devido a sua adesão química à es-
trutura dentária, liberação de flúor, facilidade de 
uso e biocompatibilidade.
Alternativa D: INCORRETA. O tratamento restaurador 
atraumático (ART), além de ser uma técnica que 
promove a adequação da cavidade oral, também 
tem importância na adaptação comportamental 
de crianças, pois como não utiliza anestesia e ins-
trumentos rotatórios, diminui a ansiedade e au-
menta a chance de cooperação do paciente in-
fantil, já que também o tempo de atendimento é 
reduzido devido à simplicidade da técnica.
Alternativa E: CORRETA. Nas lesões ativas profundas, 
o tratamento restaurador atraumático (ART) é 
tido como uma importante terapia indireta, pois 
a seletividade na remoção do tecido cariado, 
na qual só é removida a dentina infectada, 
evita uma exposição pulpar e a necessidade de 
tratamentos mais invasivos.
RESPOSTA: Ⓔ
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07 (CONCURSO MAURITI - CEV URCA - 2018) Amálga-
ma é um dos materiais dentários mais uti-

lizados em toda a história da Odontologia e co-
nhecer suas propriedades permite um uso clíni-
co eficiente e seguro, garantindo longevidade à 
restauração dental confeccionada com ele. Assi-
nale, a seguir, apenas a alternativa que apresen-
ta uma afirmativa INCORRETA sobre o amálgama 
de prata:

 Ⓐ A liga usada nos amálgamas dentários tradi-
cionais consiste em uma mistura de prata, esta-
nho, zinco e mercúrio. 

 Ⓑ A prata é o constituinte principal, presen-
te em combinação com o estanho na forma do 
composto intermetálico Ag3Sn, conhecido como 
fase γ.

 Ⓒ O cobre está presente para aumentar a resis-
tência e dureza do amálgama, e um efeito mais 
pronunciado é produzido quando seu conteúdo 
é aumentado além de 6%.

 Ⓓ As variáveis que estão sob controle do den-
tista e que podem afetar a qualidade final da res-
tauração são: proporcionamento da liga e mer-
cúrio, trituração, condensação, escultura e poli-
mento.

 Ⓔ O creep consiste no escoamento resultante 
da carga oclusal repetitiva e atuante por longo 
prazo, e pode causar o achatamento dos pontos 
de contato, sobre-extensão e protrusão das mar-
gens da restauração na superfície dentária, moti-
vando fratura marginal.  

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. As ligas de amálgama po-
dem variar pela sua composição, tendo como 
componentes básicos a prata e o estanho. Algu-
mas ligas podem conter cobre e zinco. Essa liga é 
misturada ao mercúrio para a formação do amál-
gama dental.
Alternativa B: CORRETA. A prata é o principal 
componente da liga, sendo que as convencionais 
apresentam de 65 a %70 de prata. A fase Ag3Sn 
das ligas é denominada fase gama (γ).
Alternativa C: CORRETA. Ligas com alto teor de 
cobre, ou seja, acima de %6 em peso de cobre, 
conferem maior dureza e a resistência à liga de 
prata-estanho.
Alternativa D: CORRETA. As propriedades finais do 
amálgama estão diretamente ligadas a algumas 
variáveis que são dependentes do dentista, 
como: a proporção correta da liga e do mer-

cúrio (em geral é de 1:1, sendo que nas ligas 
de partículas esféricas pode ser de 4:5), a tritu-
ração (subtrituração reduz a resistência final da 
restauração e aumenta o coeficiente de expansão 
e a porosidade, e supertrituração aumenta o 
escoamento e a contração e reduz a expansão de 
presa), a condensação (visa adaptar o material 
na cavidade e remover o excesso de mercúrio, 
sendo que quanto maior a pressão exercida 
maior a resistência final da restauração), a es-
cultura (restaura a forma e a função da unidade 
dentária) e o polimento (promove lisura da 
superfície da restauração, reduzindo o acúmulo 
de restos alimentares, placa, cálculo e corrosão 
intrabucal).
Alternativa E: CORRETA. O escoamento do amálgama, 
denominado creep, é a deformação que o amál-
gama sofre quando submetido a uma carga pe-
quena e constante. Essa deformação gera uma 
projeção do amálgama pelas margens da restau-
ração, resultando em fraturas e degradação mar-
ginal. O creep é menor quanto maior é o teor de 
cobre.
RESPOSTA: Ⓐ

08 (CRESCER CÔNSUL - PREF JIJOCA CE - 2019) Sobre 
as características de lesões cariosas, inci-

pientes e cavitadas, em superfície lisa, é correto 
afirmar: 

 Ⓐ Lesão cavitada ativa: coloração clara, fundo 
amolecido, apresentando mancha branca ativa 
nas bordas. 

 Ⓑ Lesão cavitada inativa: opaca, rugosa, encon-
trada geralmente em locais de maior dificuldade 
de limpeza, podendo estar associada à gengivite. 

 Ⓒ Lesão incipiente ativa: pigmentada ou com 
coloração clara, superfície de esmalte brilhante, 
lisa ou polida. 

 Ⓓ Lesão incipiente inativa: coloração escureci-
da, fundo endurecido à sondagem, margens de-
finidas e sem o halo de mancha branca ativa nas 
bordas. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A lesão de cárie ativa com 
cavitação apresenta uma dentina infectada, com 
textura amolecida e coloração clara e, ao secar 
com jato de ar, observa-se mancha branca ativa, 
de aspecto opaco, nas bordas da lesão.


