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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, DE 12 DE JANEIRODE 2016. 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA – ODONTOPEDIATRA 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do início da 

prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine o 

cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é de 

inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem 

como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de seu 

início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os cartões 

resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça um X 

ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

1. Na atualidade, ouvimos com mais frequência a expressão lavagem de dinheiro. Entre outras 

possíveis conceituações, uma forma simples de defini-la é: 

a) Refere-se a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem 

ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma 

origem lícita. 

b) Forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um 

determinado período de tempo. 

c) Método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de 

modo a garantir a distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas. 

d) Operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de 

circulação moedas e cédulas falsas. 

 

2. Segundo o site http://educacao.uol.com.br/,“ A demanda anual de biodiesel no Brasil é estimada em 

1,2 bilhões de litros. O país se prepara para ocupar posição de pioneirismo na produção e no comércio 

mundial desse combustível, apesar das dúvidas existentes no mercado externo quanto à possibilidade de 

o biodiesel servir, realmente, como alternativa ao petróleo”. 

Nesse contexto, a matriz energética brasileira vem passando por significativas mudanças, sobretudo em 

função da busca de fontes alternativas derivadas dos chamados agro combustíveis. A produção desses 

combustíveis provoca alterações tanto nas áreas cultivadas quanto nas relações sociais do campo 

brasileiro, especialmente pela expansão de alguns cultivos agrícolas.  

O principal cultivo, ligado aos agro combustíveis, responsável por essas alterações é a (o): 

a) Algodão 

b) Mamona 

c) Milho 

d) Soja 

 

3. O Brasil já teve várias unidades monetárias, o réis, foi a primeira, sendo herança da colonização e 

mantido após a Independência, em 1822. Nos anos 40 entra em cena o cruzeiro, nos anos 60, o cruzeiro 

novo, anos 70, o cruzeiro novamente, nos anos 80, o cruzado e em seguida cruzado novo. Nos anos 90, o 

cruzeiro, cruzeiro real e o real, moeda que circula até os dias atuais. (Adaptado de www1.folha.uol.com.br). 

A partir do exposto, em que ano da década de 90, entrou em vigor o real? 

a) 1991 

b) 1994 

c) 1996 

d) 1995 

 

4. Em 2015, a Proposta de Emenda Constitucional nº 66, a chamada PEC das Domésticas, foi 

sancionada pela presidente e publicada no Diário Oficial. Ela equipara os direitos trabalhistas dos 

empregados domésticos aos dos trabalhadores formais. Entre as alternativas a seguir, A PEC traz, 

como avanço a empregados domésticos, entre outros, a garantia de: 

a) Jornada de trabalho de 30 horas semanais 

b) Férias facultativas 

c) Adicional de insalubridade 

d) Direito a FGTS 

 

 

http://educacao.uol.com.br/
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5. Os meios de comunicação têm revelado várias 

denúncias de atos de corrupção, envolvendo empresários e 

autoridades brasileiras. O país é seriamente afetado por tais 

fatos. Analise as proposições a seguir, assinalando a 

opção correta sobre o tema: 

a) Devido sua enorme capacidade de produção e do 

grande mercado consumidor, os problemas políticos ainda 

não refletiram na economia brasileira. Os índices de consumo 

e de confiança não foram abalados. 

b) As adversidades no campo político afetam a esfera 

econômica e tendem, se não forem sanadas, tendem a 

agravar a situação do país. 

c) A crise política, felizmente, não tem provocado danos 

maiores na economia. Exemplo disto, é manutenção das 

notas positivas da economia brasileira, pelas principais agências internacionais. 

d) Os efeitos da crise política chegam, por exemplo, ao mercado cambial. O aumento do valor do 

Real, frente a diversas moedas estrangeiras, tem causado impacto positivonas exportações brasileiras. 

 

6. Os movimentos de imigração para o Brasil se intensificaram desde 2012, especialmente de 

haitianos, bolivianos, espanhóis, franceses e americanos. Sendo do Haiti os principais migrantes, 

devido o país ter sido atingido nos últimos anos por desastres naturais que agravaram problemas já 

crônicos do país,principalmente o terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter que ocorreu no dia 12 de 

janeiro de 2010, provocando uma série de feridos, desabrigados e mortes. Diversos edifícios desabaram 

inclusive o palácio presidencial: (Adaptado de http://brasilescola.uol.com.br/ ). 

A capital desse país chama-se: 

a) Porto Príncipe. 

b) São José. 

c) San Salvador. 

d) Havana. 

 

7. A Lei n. 11.340/2006, entre outros aspectos, trata sobre o crime de ameaça praticado no contexto 

de violência doméstica, essa lei é conhecida como: 

a) Lei de defesa do Idoso 

b) Lei de defesa da Criança 

c) Lei Maria da Penha 

d) Lei de defesa dos Adolescentes 

 

8. O Brasil é um país com extenso litoral, o oceano que banha nosso território é o: 

a) Índico. 

b) Pacífico. 

c) Atlântico. 

d) Glacial Ártico.  
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9. A crise dos refugiados na Europa tem 

produzido muita discussão e gerado muitos 

problemas de ordem política e humanitária. Sobre 

esse contexto, assinale a proposição incorreta: 

a) A instabilidade política provocada pelas 

guerras civis, sobretudo pela guerra civil na Síria e 

pela atuação da facção terrorista Estado Islâmico em 

boa parte do território sírio é uma das razões dessa 

migração. 

b) Durante o primeiro semestre de 2015, houve 

uma grande leva de migrações de povos 

muçulmanos para países europeus, principalmente 

de pessoasque deslocaram-se de países islâmicos, 

sobretudo da Arábia Saudita e Do Iraque. 

c) A Turquia, que assimilou um enorme contingente de refugiadosvêm restringindo a entrada desses 

refugiados, que partem em direção ao leste e ao sul da Europa. 

d) Adecisão de cada país europeu em aceitar ou não os refugiados geram uma crise de teor ético e 

político ao mesmo tempo, além de divergências culturais  entre muçulmanos e europeus. 

 

10. Segundo a reportagem de David Cohen, naRevista Época em  25/05/2009: 

 

O Brasil em 2020 

Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A 

maior parte deles, imprevisível. Uma década é um 

período longo o suficiente para derrubar certezas 

absolutas (ninguém prediz uma Revolução Francesa, 

uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às torres 

gêmeas de Nova York). Mas é também um período de 

maturação dos grandes fenômenos incipientes — dez 

anos antes da popularização da internet já era possível 

imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, 

fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais 

fortes a partir de 2020. 

 

Com base no enunciado e na figura, observe as afirmações abaixo, assinalando V (verdadeiro) ou F 

(falso). 

( ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações econômicas e sociais que se 

acentuaram na primeira metade do século XX devido à intensa necessidade de mão de obra no campo, 

inclusive de mulheres, fato este que elevou o país ao patamar de agrário-exportador. 

( ) Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de viver, exclusivamente, no 

núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e a 

métodos contraceptivos. Esses aspectos, conjugados, explicam a diminuição vertiginosa das taxas de 

fecundidade no Brasil. 

( ) As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do tempo, ao envelhecimento da 

população (realidade da maioria dos países desenvolvidos). Neste sentido, verifica-se uma forte tendência 

a um mercado de trabalho menos competitivo e exigente, demandando menos custos do Estado com os 

aspectos sociais. 
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Dessa forma, a sequência correta, de cima para baixo é: 

a) F – V – F;      

b) F – V – V; 

c) V – V – F; 

d) V – F – V; 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto para as questões 11, 12 e 13: 

 

O Pavão 

 

             Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 

andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. 

O que há são minúsculas bolhas d´água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 

arco-íris de plumas. 

            Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de 

elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade. 

           Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! Minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e 

estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 

glórias e me faz magnífico. 

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1996, p. 120) 

  

 

11. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto: 

a) O narrador descobriu que nas penas do pavão há pigmentos em que a luz se fragmenta; 

b) O narrador fez uma comparação do pavão com a beleza que algumas modelos ostentam pelas 

passarelas; 

c) O narrador considera que, assim como o pavão, o estilo imponente é que assegura beleza à arte; 

d) O narrador faz uma reflexão sobre simplicidade, tomando o pavão como exemplo. 

 

12. Em “O pavão é um arco-íris de plumas”, temos uma figura de linguagem denominada: 

a) comparação; 

b) metáfora; 

c) catacrese; 

d) metonímia. 

 

13. Escreve-se com S, assim como esplendor, as palavras da alternativa: 

a) E..plêndido -  e..plendoroso -  e..cursão -  e..tensão;  

b) E..terno -  e..plendor -  e..pansão -  e..travasar,  

c) E..trair -  e..tender -  e..tirar -  e..pectro, 

d) E..plêndido -  e..piral -  e..premer -  e..tender. 
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14. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o tipo de conjunção que as 

introduz. Assinale a alternativa que não traz nos parênteses a classificação correta: 

a) O boiadeiro toca o berrante e chama os companheiros. (Aditiva) 

b) Os mandacarus se erguem cheios de espinhos, mas não escapam da seca. (Adversativa) 

c) As aroeiras resistem à seca, no entanto seus galhos estão sem folhas. (Conclusiva) 

d) Os boiadeiros não só vão deixando marcas, mas também saudades. (Aditiva) 

 

Leia o texto abaixo e depois responda à questão 15: 

 

 Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles estão 

desnutridos. Um terço da população não sabe o que é água encanada 

e mais da metade não tem acesso a hospitais. Sem garantias básicas, o continente vira ninho de conflitos 

de terra, ditaduras e terroristas que podem agir na Europa ou nos EUA. (...) Com tantos problemas, nada 

melhor que receber ajuda do resto do mundo, certo? Pois é no meio dessa empolgação para fazer a 

pobreza virar história que o economista queniano James Shikwati grita para o mundo: “Pelo amor de Deus, 

parem de ajudar a África”. 

     Fonte: Revista Superinteressante, edição 240- junho;2007,p. 87. 

15. “Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles estão 

desnutridos.” Considerando que deles se refere aos 315 milhões de africanos que vivem com menos de 

um dólar por dia, é possível deduzir que: 

a) Apenas 40% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

b) Mais de 30% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

c) Cerca de 26% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

d) Menos de 20% dos africanos que vivem com menos de um dólar por dia estão desnutridos; 

 

 

 

MATAMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

16. Num saco há bolas de vôlei e basquete, num total de 15 bolas. Se colocarmos 2 bolas de vôlei e 

tirarmos 3 de basquete, ficamos com igual número de bolas dos dois tipos. Quantas bolas de cada tipo há 

no saco? 

a) 7 bolas de vôlei e 8 de basquete; 

b) 5 bolas de vôlei e 10 de basquete; 

c) 3 bolas de vôlei e 12 de basquete; 

d) 10 bolas de vôlei e 5 de basquete; 

 

17. Um colecionador possui um número de moedas antigas compreendido entre 150 e 200. Agrupando 

essas moedas de 12 em 12, de 15 em 15 e de 36 e 36, sempre sobram 10 moedas. Quantas moedas tem 

esse colecionador? 

a) 160 moedas; 

b) 175 moedas; 

c) 190 moedas; 

d) 200 moedas; 
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18. A área de um retângulo é 45 m². A medida da base tem 4m a mais que a medida da altura. Quais 

são as dimensões desse retângulo? 

a) Base de 9m e altura 5m; 

b) Base de 8m e altura 4m; 

c) Base de 11m e altura 7m; 

d) Base de 3m e altura 15m. 

 

19. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito ao Estatuto do Torcedor, realiza um 

sorteio para definir os árbitros das partidas de cada rodada do campeonato brasileiro de futebol. O quadro 

abaixo mostra a quantidade de árbitros por estado que entram no sorteio para os jogos de uma 

determinada rodada do campeonato. Para o jogo Flamengo (RJ) x Cruzeiro (MG), qual a probabilidade de 

um árbitro ser um paulista. 

 

ESTADO SP RJ SC PR MG GO RS DF CE  PA 

QUANTIDADE DE 

ÁRBITROS 

6 5 1 2 3 1 3 1 1 1 

 

a) 15 %; 

b) 30 %; 

c) 25 %; 

d) 40 %; 

 

20. Um caminhoneiro está em uma viagem de 1200 quilômetros. Já percorreu 3/8 dessa distância. 

Quantos quilômetros ele já percorreu? 

a) 500 km; 

b) 375 km; 

c) 450 km; 

d) 750 km; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21 – Segundo Art. 2º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos desta Lei, mediante, exceto: 

a) plebiscito 

b) votação direta 

c) referendo 

d) iniciativa popular 

 

22 – Segundo Art. 3º. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São símbolos do 

Município: 

a) o Brasão Municipal; 

b) a Bandeira;  

c) o Hino Municipal, 

d) Todas as alternativas 
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23 – Segundo Art. 14. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste,Além de outros 

casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município‚ será vedado, exceto: 

a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes,relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da Lei, a 

colaboração de interesse público; 

b) Recusar fé‚ aos documentos públicos;  

c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 

d) É vedada a interrupção da continuidade territorial do Município ou de distrito origem. 

 

24 – Segundo Art. 18. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, São estáveis 

após _______ anos de efetivo exercício os servidores nomeados parta cargos de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. Assinale a alternativa correta. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

25 - Segundo Art. 17. Da lei orgânica municipal do município de São Lourenço do Oeste, O servidor, 

observadas as disposições da Constituição Federal e da legislação federal pertinente, será aposentado: 

a) por invalidez, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei; 

b) compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

c) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público 

e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

26- O que acontece devido a Anestesia de ramo de nervo facial. 

a- Ptose pápebra inferior 

b- Ptose Bucal lateral 

c- Edema facial  

d- Nenhuma das alternativas 

 

27- Utilizado de ancoragem e estabilizar o lençol de borracha no colo do dente, para molares parcialmente 

erupcionados, extremamente retentivo. Indique quala alternativa correta quanto ao conceito acima. 

a- Grampo u7 

b- Grampo W8A 

c- A1 

d- Nenhuma das alternativas 

 

28- Esmagamento e ruptura das fibras do ligamento periodontal e do feixe vasculho nervoso, o que pode 

comprometer o suprimento neuro vascular da polpa caracterizando o deslocamento do dente para o 

interior do alvéolo.  Indique qual a alternativa corresponde a este conceito. 

a- Desdobramento  

b- Lu intrusiva 

c- Variação molar 

d- Nenhuma das alternativas está correta 
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29- Na Odontologia é utilizado a Pinça Goiva, indique qual a sua corretautilização. 

a- Utilizada para restaurações 

b- Utilizado para corte e recontorno do osso alveolar e a remoção do tecido bruto. 

c- Utilizado para Extração dentária  

d- Nenhuma das alternativas  

 

30- É um desgaste mecânico das estruturas dentais causado pelo contato entre dentes antagonistas 

durante a Oclusão e o ato da Mastigação. Indique qual das alternativas abaixo esta correta segundo este 

conceito. 

a- Extração de Esmalte 

b- Atrição Dental 

c- Retração Gengival 

d- Nenhuma das alternativas 

 

31 – É o desgaste das superfícies oclusais e interproximais dos dentes que entram em contato com outros 

dentes durante a função mastigatória.  

a- Atrição 

b- Abfração 

c- Erosão 

d- Nenhuma das alternativas 

 

32- São pinças destinadas à exodontia propriamente dita. São denominados popularmente de "boticões" 

Estamos falando de: 

a- Fórceps 

b- Pinça Goiva 

c- Abacates  

d – Nenhuma das alternativas está coreta 

  

33- Utilizadas para regularizar superfícies ósseas e rebordos alveolares após as Intervenções cirúrgicas. 

Estamos falando de: 

a- Bisturi 

b- Limas para osso 

c- Fórceps para osso 

d- Nenhuma das alternativas está correta  

 

34- Possuem a ponta ativa em forma de colher ou argola, emvários tamanhos, representados por números 

1, 2, 3, 4, e 5 e usadas para granulomas,cistos e sequestros ósseos. Estamos falando de: 

a- Limas 

b- Curetas 

c- Buretas 

d- Nenhuma das alternativas está correta  

 

35- Também conhecidas como extratores ou elevadores, cuja função é aluxação ou mesmo a extração dos 

dentes, são constituídas de ponta ativa, haste e cabo. Estamos falando de: 

a- Rongeur  

b- Alavancas 

c- Bisturi 

d- Nenhuma das alternativas  
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36- Quais são os procedimentos efetuados por um Odontopediatra : 

a- Orientação da gestante e conscientização dos cuidados com a saúde bucal do bebê. 

b- Monitoramento dos primeiros dentinhos da criança. 

c- Acompanhamento da queda dos dentes de leite e nascimento dos dentes definitivos. 

d- Controle e prevenção de problemas bucais infantis, como restaurações em dentes cariados, aplicações 

de flúor e de selante. 

 

37 - É uma doença mucocutânea inflamatória crônica. Manifestações clínicas do ______________é uma 

doença que afeta homens e mulheres, com predomínio destas e preferencialmente na meia-idade. As 

manifestações bucais são extremamente variáveis, sendo o mais comum o reticularplano (numerosas 

linhas ou estrias brancas que se entrelaçam, produzindo um padrão em forma de rendilhado, que não cede 

à raspagem). Os corticosteróides são os medicamentos m a i sú t e i s n o c o n t r o l e d o s c a s o s, 

sintomáticos (erosões e ulcerações). Podem ser aplicados preferencialmente na forma tópica. Estamos 

falando de que doença de manejo cirurgico? 

a) Afta 

b) O líquen plano 

c) Candidíase 

d) Hemangiomas 

 

38 - Retenção específicos da glândula sublingual. Como esta glândula apresenta uma produção salivar 

quantitativamente maior que as glândulas salivares menores, os fenômenos de retenção costumam 

manifestar bolhas de maior volume. Manifestações clínicas: Aumento de volume (bolha) na área 

sublingual, de coloração azulada denotando o conteúdo líquido salivar. Diagnóstico O diagnóstico é 

eminentemente clínico, dada à localização, característica das lesões fundamentais e história clínica de 

remissão e exacerbação. Raramente há sintomatologia dolorosa. Estamos falando da? 

a) Rânulas 

b) Mucoceles 

c) Hemangiomas 

d) Candidíase 

 

39 - Placa esbranquiçada, de superfície rugosa localizada preferencialmente nas áreas de mucosa não 

ceratinizada. É uma definição clínica e não histológica. Manifestações clínicas Raramente manifesta 

sintomas. As lesões mais preocupantes são aquelas onde não é possível a identificação de um agente 

traumático local, tais como os de irritação crônica, provocadas por cúspide aguda, restauração fraturada ou 

borda irregular de uma prótese ou grampo. Diagnóstico As fontes evidentes de irritação devem ser 

eliminadas e o usuário reavaliado. Caso a lesão ainda esteja presente ou não tenha manifestado qualquer 

sinal de redução após um prazo superior a trinta dias, está indicada citologia esfoliativa ou biópsia 

incisional para pesquisa de eventual ocorrência de atipiascelulares . Estamos falando da? 

a) Rânulas 

b) Sialolitíases 

c) Leucoplasia 

d) nenhuma das alternativas 
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40 - Queiliteactinica: Processo degenerativo dos tecidos do lábio onde ocorrem endurecimento e 

alterações do epitélio que podem assumir diferentes lesões fundamentais. Histologicamente a definição da 

lesão depende de observação do fenômeno definido como elastose. Quais as principais manifestações 

clínicas? 

a) Atrofia, placas, úlceras e/ou crostas majoritariamente localizadas no lábio inferior, 

b) As lesões mais preocupantes são aquelas onde não é possível a identificação de um agente traumático 

local, tais como os de irritação crônica, provocadas por cúspide aguda, restauração fraturada ou borda 

irregular de uma prótese ou grampo 

c) Aumento de volume, em forma de bolha, prioritariamente na mucosa interna do lábio e ventre lingual, de 

coloração azulada denotando o conteúdo líquido salivar. 

d) todas as alternativas 

 

 


