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Apresentação

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

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

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

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

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

Vamos juntos?

E quem é a Sanar Saúde?

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

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

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



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

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

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

sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

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

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
ainda que breve, sem deixar 

passar nenhum detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução da questão.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

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

empenho e o seu tempo.

Referências Bibliográficas 
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 



Adorei! Mas como estudar?

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

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

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

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

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

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

Lembre-se! 

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

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 
vai mais longe, com a dica do autor e 

resumo). Aproveite cada minuto!



Que tal assistir a alguns 
vídeos que separei 
cuidadosamente para 
você?

Para recompensar o seu esforço e comprometimento, confira aulas de Saú-
de Pública e aprenda técnicas avançadas de estudo com a Mentora Ana 
Vanessa Neves.

Portaria nº 264.20 - Nova Lista de  
Notificação Compulsória: Andréa Paula.

Portaria nº 397/20 - Alteração da Portaria de 
Consolidação nº 02 - PNAB: Andréa Paula.

Técnicas Avançadas de Estudo: Ana Vanessa Neves.



3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

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

2. Mindset 

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

3. Não decore, entenda!

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

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

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



A prática leva à  
perfeição aprovação

Você sabe que procurar questões não é tão simples. Aposto que acaba perdendo um 
bom tempo para encontrá-las. 

Agora imagine um aplicativo com milhares de questões... Gostou? E melhor ainda: um 
app que você pode filtrá-las por profissão, disciplina ou assunto e entender quais 
errou e acertou.

Esse aplicativo existe: é o app Sanar Saúde! São mais de 100 mil questões gabarita-
das da área de Saúde inteiramente GRATUITAS para você se preparar para as provas!

Baixe agora mesmo e turbine os seus estudos

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado. 
Ou, se preferir, digite app.sanarsaude.com/download no 
navegador do seu celular.

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado. 
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos no 
navegador do seu celular.

De olho nas provas (e no calendário)
Qual concurso você vai se inscrever? Quando é a prova? Até quando você pode se 
inscrever e cadê o edital?

Apostamos um chocolate que a resposta destas perguntas você encontra na imagem 
abaixo. Temos uma lista completa dos concursos abertos na Saúde em nosso Portal e 
você pode filtrar por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navega-
dor que você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.



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

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

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

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

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

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

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

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

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE  
COM A SANAR SAÚDE

A gente te leva mais longe

{ }
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Anatomia

Aline Vilela Dourado Moitinho e Vinicius Muniz

1

01 (IBADE – IAPEN/AC – 2020) Qual inserção do 
músculo pterigoideo lateral?

 Ⓐ Fóvea pterigoidea e disco articular da arti-
culação temporomandibular.

 Ⓑ Ápice e face medial do processo coronoide 
da mandíbula até abaixo da sua base.

 Ⓒ Face medial do ângulo da mandíbula opos-
to ao músculo masseter. 

 Ⓓ Face lateral do ramo da mandíbula, da inci-
sura da mandíbula até o ângulo da mandíbula.

 Ⓔ Ângulo da boca.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução.
O feixe superior do músculo pterigoideo lateral 
origina-se da superfície infratemporal da asa 
maior do esfenoide e da crista infratemporal. O 
feixe inferior origina-se da maior parte da face 
lateral da lâmina lateral do processo pterigoi-
deo. Quanto à inserção, o feixe superior insere-
-se na cápsula da ATM e indiretamente na bor-
da anterior do disco articular, e na fóvea pteri-
goidea (face anterior do colo da mandíbula). O 
feixe inferior insere-se na fóvea pterigoidea do 
colo da mandíbula.
Resposta: Ⓐ

02 (IBADE – IAPEN/AC – 2020) Assinale a nume-
ração correspondente ao dente serotino.

 Ⓐ 24.
 Ⓑ 65.
 Ⓒ 38.
 Ⓓ 11.
 Ⓔ 51.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O elemento dentário 24 
corresponde ao 1º pré-molar superior esquer-
do.
Alternativa B: INCORRETA. O elemento dentário 65 
corresponde ao 2º molar superior esquerdo 
decíduo.
Alternativa C: CORRETA. O elemento dentário 38 
corresponde ao 3º molar inferior esquerdo, 
também chamado de dente serotino, dente do 
juízo ou siso.
Alternativa D: INCORRETA. O elemento dentário 11 
corresponde ao incisivo central superior direi-
to. 
Alternativa E: INCORRETA. O elemento dentário 51 
corresponde ao incisivo superior direito decí-
duo.
Resposta: Ⓒ

03 (IBADE – IAPEN/AC – 2020) Qual par de ner-
vo craniano é responsável pela inerva-

ção dos músculos mímicos da face?

 Ⓐ V.
 Ⓑ IV.
 Ⓒ VII.
 Ⓓ III.
 Ⓔ VIII.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O V par de nervo crania-
no corresponde ao nervo trigêmeo, que é um 
nervo misto, com predomínio da sua função 
sensorial, sendo o nervo sensitivo mais impor-

Revisão Técnica: João Vitor Dantas da Silva dos Santos  
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tante da cabeça. A sua raiz motora inerva os 
músculos da mastigação (masseter, temporal, 
pterigoideo lateral e medial), além dos múscu-
los milo-hioideo, ventre anterior do músculo 
digástrico, músculo tensor do tímpano e mús-
culo tensor do véu palatino. A sua raiz sensiti-
va conduz impulsos de sensibilidade geral ou 
exterioceptivas (tato, dor, temperatura) das se-
guintes regiões: pele da face, conjuntiva ocu-
lar e córnea, mucosa oral, parte da mucosa na-
sal, seios paranasais, dentes, 2/3 anteriores da 
língua e maior parte da dura-máter craniana. 
Esta raiz recebe também impulsos de proprio-
cepção (percepção de movimentos) dos mús-
culos da cabeça (músculos da mastigação, mí-
micos e oculares). São conduzidos, ainda, im-
pulsos sobre a intensidade da força de contra-
ção da mandíbula, provenientes dos dentes e 
ligamentos periodontais.
Alternativa B: INCORRETA. O IV par de nervo cra-
niano corresponde ao nervo troclear (também 
denominado nervo patético), que é um nervo 
motor, inerva um dos músculos extrínsecos do 
bulbo do olho (músculo oblíquo superior). Tem 
origem abaixo dos coliculos inferiores no me-
sencéfalo e emerge do crânio através da fissu-
ra orbital superior.
Alternativa C: CORRETA. O VII par de nervo crania-
no corresponde ao nervo facial, que é um ner-
vo misto. Suas fibras motoras inervam os mús-
culos da expressão facial (mímica facial), o ven-
tre posterior do músculo digástrico, o múscu-
lo estilo-hioideo e o músculo estapédio. É se-
cretomor (SNA parassimpático) para as glându-
las sublingual, submandibular e lacrimal. As su-
as fibras sensitivas (nervo intermédio) inervam 
pequenas partes da pele da orelha externa e da 
mucosa das coanas. As fibras aferentes do ner-
vo intermédio que saíram do gânglio genicula-
do irão seguir para o nervo corda do tímpano 
onde irão receber impulsos gustativos dos 2/3 
anteriores da língua.
Alternativa D: INCORRETA. O III par de nervo cra-
niano corresponde ao nervo oculomotor, que 
é um nervo motor para a maioria dos múscu-
los extrínsecos do bulbo do olho (reto medial, 
reto superior, reto inferior e oblíquo inferior). 
Inerva ainda os músculos intrínsecos do bulbo 
do olho (SNA parassimpático), musculo ciliar e 
o esfíncter da íris. É responsável, portanto, por 
movimentos do bulbo do olho, pela contra-
ção da pupila (miose) e pela convergência do 

cristalino. Sua origem aparente no crânio se dá 
através da fissura orbital superior.
Alternativa E: INCORRETA. O VIII par de nervo cra-
niano corresponde ao nervo vestibulococle-
ar (também conhecido como nervo auditivo 
ou nervo acústico), que é um nervo sensitivo, 
constitui-se de uma porção coclear, responsá-
vel pela condução de impulsos auditivos, pro-
venientes da cóclea, e uma porção vestibular 
que conduz impulsos relacionados com a po-
sição da cabeça, gerados em receptores situa-
dos nas ampolas dos canais semicirculares, no 
sáculo e no utrículo da orelha interna.
Resposta: Ⓒ

04 (IBADE – IAPEN/AC – 2020) O plexo dental in-
ferior se origina de qual nervo? 

 Ⓐ Nervo alveolar inferior.
 Ⓑ Nervo lingual.
 Ⓒ Nervo infraorbital.
 Ⓓ Nervo zigomático.
 Ⓔ Nervo frontal.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O nervo alveolar inferior é 
um ramo do nervo mandibular, que é o tercei-
ro ramo (V3) do quinto par craniano, o nervo 
trigêmeo. Inerva os dentes incisivos, caninos, 
pré-molares e molares inferiores. Dentro do ca-
nal da mandíbula, o nervo alveolar inferior se 
ramifica, porém, seus ramos se anastomosam 
desordenadamente para constituir o plexo 
dental inferior, do qual partem os ramos den-
tais inferiores que vão aos dentes inferiores. O 
nervo alveolar inferior se subdivide em ramos: 
nervo mentoniano (ou mentual), incisivo, bu-
cal, aurículo temporal e lingual. 
Alternativa B: INCORRETA. O nervo lingual dirige-se 
para a língua, concedendo sensibilidade geral 
aos seus dois terços anteriores. Tem participa-
ção também na inervação da mucosa sublin-
gual e gengiva lingual dos dentes inferiores. 
Foi comprovado que o nervo lingual não envia 
ramos para o interior da mandíbula, tal como 
já fora aventado. Ele não tem nada a ver com a 
inervação de dentes, apesar de haver algumas 
especulações sobre essa possibilidade.
Alternativa C: INCORRETA. O nervo infraorbital (ra-
mo terminal do nervo maxilar) fornece como 
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ramos colaterais o nervo alveolar superior mé-
dio e o nervo alveolar superior anterior. Nas 
proximidades dos ápices das raízes dos dentes 
superiores, os três nervos alveolares superiores 
emitem ramos que se anastomosam abundan-
temente, para constituírem o plexo dental su-
perior.
Alternativa D: INCORRETA. O nervo zigomático é o 
ramo mais lateral do nervo maxilar. Da fossa 
pterigopalatina, ele se dirige para a órbita atra-
vés da fissura orbital inferior e emite um pe-
queno ramo, o ramo comunicante com o nervo 
lacrimal, este ramo contém fibras secretomoto-
ras do gânglio pterigopalatino para a glându-
la lacrimal. Após emitir esse pequeno ramo, o 
nervo zigomático penetra no forame zigomáti-
co-orbital (na parede lateral da órbita) e se di-
vide em nervo zigomaticofacial e nervo zigo-
maticotemporal, que conduzem impulsos de 
sensibilidade geral da proeminência da face, 
da pele da fronte e da parte anterior da região 
temporal, respectivamente.
Alternativa E: INCORRETA. O nervo frontal, o maior 
ramo produzido pela trifurcação do nervo of-
tálmico, segue ao longo do teto da órbita em 
direção à abertura da órbita, bifurcando-se 
aproximadamente no meio do caminho para 
formar os nervos cutâneos supraorbital e su-
pratroclear, distribuídos para a fronte e o cou-
ro cabeludo.
Resposta: Ⓐ

05 (IBADE – IAPEN/AC – 2020) O conhecimen-
to das estruturas anatômicas da cabeça 

e pescoço é essencial para a boa prática odon-
tológica. Sendo assim, são estruturas ósseas da 
maxila:

 Ⓐ Forame infraorbital, fossa canina, tuberosi-
dade, processo zigomático e crista conchal.

 Ⓑ Tuberosidade, lâmina cribiforme, processo 
palatino, canal incisivo e lateral do assoalho da 
cavidade orbital.

 Ⓒ Seio maxilar, forame incisivo, processo pte-
rigoide, espinha nasal anterior e sutura palati-
na mediana.

 Ⓓ Espinha nasal posterior, sutura fronto na-
sal, processo zigomático e assoalho da abertu-
ra piriforme.

 Ⓔ Forame palatino maior, fossa canina, seio 
esfenoidal, eminências alveolares, gônio e gná-
tio.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O forame infraorbital, fos-
sa canina, tuberosidade, processo zigomático e 
crista conchal são estruturas ósseas da maxila.
Alternativa B: INCORRETA. A tuberosidade, o pro-
cesso palatino e o canal incisivo são estruturas 
ósseas da maxila. A lâmina cribiforme é uma 
estrutura óssea do osso etmoide e a parte la-
teral do assoalho da cavidade orbital é uma es-
trutura óssea do osso zigomático.
Alternativa C: INCORRETA. O seio maxilar, forame in-
cisivo, espinha nasal anterior e sutura palati-
na mediana são estruturas ósseas da maxila. O 
processo pterigoide é uma estrutura óssea do 
osso esfenoide.
Alternativa D: INCORRETA. A espinha nasal poste-
rior é uma estrutura óssea do osso palatino. A 
sutura frontonasal se localiza entre o osso fron-
tal e os ossos nasais. O processo zigomático é 
uma estrutura do osso temporal. O assoalho 
da abertura piriforme é uma estrutura óssea da 
maxila.
Alternativa E: INCORRETA. O forame palatino maior 
é uma estrutura óssea do osso palatino. A fossa 
canina e eminências alveolares são estruturas 
ósseas da maxila. O seio esfenoidal é uma es-
trutura óssea do osso esfenoide. Gônio e gná-
tio são pontos cefalométricos relacionados à 
mandíbula. 
Resposta: Ⓐ

06 (IBADE – PREFEITURA DE SÃO FELIPE DO OESTE 
– 2020) Os músculos da mastigação são 

de grande interesse para o Cirurgião Dentista, 
pois são aqueles que estão ligados exclusiva-
mente à realização dos movimentos mandibu-
lares. Considerando a inervação, origem e in-
serção desses músculos, pode-se afirmar que:

 Ⓐ O masseter se origina abaixo da linha tem-
poral inferior e lâmina profunda da fáscia tem-
poral e se insere superficialmente no ângulo 
da mandíbula e profundamente na face exter-
na do ramo da mandíbula.

 Ⓑ O músculo temporal é inervado pelos ner-
vos temporais profundos e nervos massetéri-
cos e se insere no ápice e face medial do pro-
cesso coronoide da mandíbula.

 Ⓒ O músculo pterigoideo lateral se origina na 
fossa pterigoidea, na lâmina lateral do proces-
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1.1. ANATOMIA DENTAL.

A anatomia dental contempla o estudo do desenvolvimento, morfologia e função de cada um dos 
dentes da dentição humana, assim como, sua forma, cor, contorno e função. O sistema dental hu-
mano é classificado em difiodonto, ou seja, duas dentições e heterodonto, ou seja, dentes diferen-
tes, abrangendo a dentição decídua e a permanente (Quadro 1). 

Quadro 1. Dentes presentes na dentição decídua e na dentição permanente.

Dentição Total de dentes Incisivos Caninos Pré-molares Molares

Decídua 20 08 04 - 08

Permanente 32 08 04 08 12

Fonte: Elaborado pela autora.

Os dentes são designados por números, porém, a numeração apresenta-se de forma diferen-
te na dentição permanente e na dentição decídua (Figura 1 e Figura 2). 

Figura 1. Fórmula dental dos dentes permanentes.

Fonte: Putz1.

Figura 2. Fórmula dental dos dentes decíduos.

Fonte: Putz1.

Os dentes estão divididos em grupos: os incisivos (terminados em 1 e 2, tanto na dentição 
permanente quanto na dentição decídua), os caninos (terminados em 3, tanto na dentição per-
manente quanto na dentição decídua), os pré-molares (existentes apenas na dentição permanen-
te, terminados em 4 e 5) e os molares (na dentição decídua, terminados em 4 e 5; já na dentição 

RESUMO PRÁTICO
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permanente, correspondem aos terminados em 6, 7 e 8), cada um adaptado às funções mastiga-
tórias de apreender, cortar, dilacerar e trituras os alimentos (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3. Sistema numérico de notação dentária de dois dígitos da FDI para a dentição decídua.

Fonte: Stanley et al2.

Figura 4. Arcos superior e inferior (dentição permanente), totalizando 32 dentes.

Fonte: Stanley et al2.

A coloração da dentição decídua é voltada para a cor branca, uma vez que são pouco calci-
ficados, enquanto os permanentes, com maior índice de sais de cálcio, são voltados para a cor 
amarela.

Como características gerais comuns a todos os dentes temos: faces curvas, face vestibular 
maior que a lingual, face mesial maior que a distal, face mesial plana e reta e face distal convexa 
e curva, a curvatura da linha cervical é mais acentuada no lado mesial do que no lado distal, in-
clinação da face vestibular na direção lingual, lobos de desenvolvimento, geralmente desvio dis-
tal da raiz, principalmente em seu terço apical. Contudo, os dentes apresentam particularidades 
e devem ser estudados de forma isolada (um livro interessante para essa finalidade é o “Anatomia 
do Dente – Madeira3”). 

Os terceiros molares (terminados em 8) são também chamados de dente do juízo, siso e se-
rotino (Figura 5).
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Figura 5. Mandíbula; arco dental inferior; gengiva (vista por cima).

*Oral: no âmbito da mandíbula; lingual, no âmbito da maxila: palatal.
Fonte: Putz1 (adaptado).

1.2. MÚSCULOS DA MASTIGAÇÃO.

Os músculos da mastigação são inervados pelo nervo mandibular, que é o terceiro ramo do 
nervo trigêmeo (V par craniano). O nervo mandibular deixa o crânio pelo forame oval e seus ra-
mos temporais profundos anterior e posterior alcançam o músculo temporal por sua face pro-
funda, inervando-o; o nervo massetérico, originado da fossa infratemporal, passa pela incisura 
da mandíbula e penetra no masseter por sua face profunda; o ramo pterigoideo medial inerva o 
músculo pterigoideo medial e o ramo pterigoideo lateral inerva o músculo pterigoideo lateral. A 
origem, inserção e ação dos músculos da mastigação serão explanados no quadro a seguir (Qua-
dro 2):


