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QUESTÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA 1
Nas questões de 1 a 15, deve-se marcar V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa. Cada
questão tem o valor de 0,4 ponto, distribuídos igualitariamente entre os itens que a compõe.
Questão 1. Considerando as indicações e os princípios de formação de imagem radiográfica, é correto
afirmar:
(V) (F) - A radiografia interproximal é fundamental como exame complementar, pois avalia a profundidade
da cárie e sua relação com a câmara pulpar, além do comprometimento periodontal da crista óssea.
(V) (F) - Distorção radiográfica é qualquer alteração que amplie ou encurte a imagem do objeto
radiografado prejudicando o diagnóstico.
(V) (F) - O encurtamento na imagem radiográfica pela técnica da bissetriz pode ter como causa a
angulação vertical muito pequena ou inclinação dentária vestibular acentuada.
(V) (F) - A técnica periapical do paralelismo é superior à da bissetriz por oferecer maior proximidade do
filme com o objeto e com isso menor distorção na imagem.
Questão 2. A radiografia panorâmica tem sua importância na elaboração do diagnóstico por permitir:
(V) (F) - Avaliar a forma e o número de dentes presentes.
(V) (F) - Avaliar a espessura e densidade do osso alveolar remanescente.
(V) (F) - Avaliar a relação real do seio maxilar e ápices radiculares.
(V) (F) - Avaliar o comprimento das raízes dos dentes presentes.
Questão 3. Considerando as vantagens da radiografia digital sobre a radiografia convencional:
(V) (F) - Resolução superior e com o mesmo custo que a convencional.
(V) (F) - Baixa dose de radiação necessária para a formação da imagem.
(V) (F) - Não utilização de produtos químicos no processamento.
(V) (F) - Não podem ser usados com posicionadores convencionais.
Questão 4. Considerando as afirmações relativas à Tomografia computadorizada volumétrica:
(V) (F) - Podem ser obtidos cortes seccionais a partir do volume radiografado.
(V) (F) - Permite visualização de tecido mole.
(V) (F) - Permite reconstrução panorâmica e em 3D.
(V) (F) - Produz pequena quantidade de radiação exposta ao paciente.
Questão 5. Considerando os erros no procedimento técnico radiográfico, podemos afirmar:
(V) (F) - O corte no terço apical da imagem dos dentes na técnica periapical é decorrente do pouco
aprofundamento do filme no assoalho bucal.
(V) (F) - O filme dobrado e curvado produz uma imagem alongada e distorcida no ápice do dente
envolvido, além de uma linha radiopaca.
(V) (F) - A imagem muito escura pode ser provocada por pouco tempo de exposição à radiação.
(V) (F) - Filme vencido produz imagens escuras na imagem radiográfica.
Questão 6. São neoplasias benignas:
(V) (F) - Adenoma pleomórfico; Linfoma; Odontoma.
(V) (F) - Leiomioma; Osteocondroma; Melanoma.
(V) (F) - Sarcoma de Kaposi; Papiloma; Hemangioma.
(V) (F) - Papiloma; Odontoma; Leiomioma.
Questão 7. É exemplo de sialadenite infecciosa:
(V) (F) – Parotidite epidêmica.
(V) (F) – Caxumba.
(V) (F) – Papeira.

(V) (F) – Lesão linfoepitelial benigna.
Questão 8. Pode ser característica clínica do Carcinoma Epidermóide Oral:
(V) (F) – Lesão verrucosa.
(V) (F) – Placa branca.
(V) (F) – Úlcera.
(V) (F) – Placa vermelha.
Questão 9. Sobre neoplasia maligna, considere as afirmações:
(V) (F) – Quando de origem mesenquimal é chamada de sarcoma.
(V) (F) – É o crescimento descontrolado de células semelhantes às de origem.
(V) (F) – Os adenomas são neoplasias malignas que têm origem no epitélio glandular.
(V) (F) – Os carcinomas sempre são de origem epitelial.
Questão 10. É uma lesão potencialmente maligna:
(V) (F) – Queilite Actínica.
(V) (F) – Estomatite Nicotínica.
(V) (F) – Leucoplasia.
(V) (F) – Carcinoma “in situ”.
Questão 11. Em relação às lesões odontogênicas, considere as afirmações:
(V) (F) – O odontoma é um tumor misto.
(V) (F) – O ameloblastoma é o tumor odontogênico benigno de pior prognóstico.
(V) (F) – Uma imagem radiolúcida bem delimitada, envolvendo a coroa de um terceiro molar incluso tem
como hipótese diagnóstica: Ameloblastoma, Cisto dentígero ou Tumor odontogênico ceratocisto.
(V) (F) – O cementoblastoma benigno faz diagnóstico diferencial com a osteíte condensante.
Questão 12. É exemplo de cisto odontogênico inflamatório:
(V) (F) – Cisto periodontal lateral.
(V) (F) – Cisto residual.
(V) (F) – Cisto paradentário.
(V) (F) – Cisto dentídero inflamado.
Questão 13. Em relação às neoplasias de glândulas salivares é correto afirmar que:
(V) (F) – O Adenoma pleomórfico pode evoluir para um Carcinoma Epidermóide.
(V) (F) – O Adenoma Canalicular é mais freqüente no lábio superior.
(V) (F) – O Tumor de Warthin, intra oral, é mais comum no palato.
(V) (F) – O Carcinoma mucoepidermóide é o tumor maligno de glândula salivar mais comum.
Questão 14. Só pode ser encontrada na Síndrome de Sjögren secundária:
(V) (F) – Ceratoconjuntivite seca.
(V) (F) – Xerostomia.
(V) (F) – Artrite Reumatóide.
(V) (F) – Lupus eritematoso.
Questão 15. O Granuloma Piogênico faz diagnóstico diferencial com qual(ais) alteração(ões)
patológica(s)?
(V) (F) – Tumor gravídico.
(V) (F) – Lesão periférica de células gigantes.
(V) (F) – Hemangioma capilar.
(V) (F) – Fibroma.
Nas questões de 16 a 20 (0,3 ponto para cada), marque apenas a alternativa correta:
Questão 16. Múltiplas lesões assintomáticas descobertas em exame radiográfico de rotina em paciente do
sexo feminino e da raça negra. A imagem radiográfica demonstra áreas radiolúcidas circunscritas, próximas
e sem evidências de união com os ápices dos dentes anteriores da mandíbula, que apresentam vitalidade
pulpar. Essas são características clínicas e radiográficas:
(A) – da displasia cementária periapical.
(B) – do granuloma periapical.
(C) – do cisto periapical.

(D) – do abscesso periodontal.
(E) – do fibroma ossificante.
Questão 17. Paciente do sexo masculino com 50 anos de idade, assintomático, apresentando em exame
radiográfico área radiolúcida unilocular, bem delimitada com cerca de 0,8mm de diâmetro, localizada ao
longo da superfície lateral das raízes dos dentes 43 e 44. A lâmina dura destes dentes apresenta-se íntegra e
os mesmos respondem positivamente ao teste de vitalidade pulpar. São características clínicas e radiográficas
do cisto:
(A) – gengival.
(B) – inflamatório lateral.
(C) – radicular lateral.
(D) – paradental.
(E) – periodontal lateral.
Questão 18. Observando-se o odontoma e o canino não irrompido nas imagens radiográficas abaixo, é
correto afirmar, em relação aos dentes 11 e 12, que:
(A) – ambos encontram-se localizados no lado palatino.
(B) – ambos encontram-se localizados no lado vestibular.
(C) – é difícil determinar suas localizações.
(D) – o odontoma encontra-se no lado vestibular e o canino no palatino.
(E) – o odontoma encontra-se no lado palatino e o canino no vestibular.

Questão 19. No diagnóstico diferencial das lesões odontogênicas dos maxilares, aquelas que podem
apresentar imagens radiolúcidas multiloculares são:
(A) – cementoblastoma, ceratocisto e tumor adenomatóide.
(B) – ameloblastoma, tumor adenomatóide e mixoma.
(C) – ceratocisto, ameloblastoma e mixoma.
(D) – ceratocisto, cementoblastoma e ameloblastoma.
(E) – mixoma, tumor adenomatóide e cementoblastoma.
Questão 20. Em relação à Ressonância Magnética, considere as afirmativas abaixo:
I – Tem como vantagem a avaliação de tecido duro e mole nas ATMS
II – Não é conclusivo para perfuração de disco articular.
III – Utiliza radiação ionizante na geração de imagens.
Podemos afirmar:
(A) – Todas as afirmativas estão corretas.
(B) – Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas
(C) – Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas
(D) – Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
(E) – Somente a 3 está correta

