
CONCURSO PÚBLICO

9. PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO-DENTISTA

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

27.09.2009 
manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Você é o que você come
Quando o francês Jean Brillat-Savarin cunhou, em 1825, a 

expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és”, referia-
se, sobretudo, aos prazeres de uma boa refeição. Em seu tratado 
de gastronomia, A Fisiologia do Gosto, a primeira obra sobre a 
relação do homem com a comida, ele dizia que a elaboração de 
um novo prato causava mais felicidade à espécie humana do que 
a descoberta de uma estrela. Pouco mais de um século depois, na 
década de 1950, o sabor de uma boa refeição ganhou um tempero 
de culpa com a descoberta de que a gordura, em excesso, trazia 
malefícios à saúde. De lá para cá, uma série de estudos vem 
contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o 
doce) nosso de cada dia. Alguns alimentos passaram a ser vistos 
como venenos e outros, como remédios. Entre os dois extremos 
está você, fazendo as contas de quantas calorias vai ingerir com 
a feijoada programada para o sábado e pensando se, no momento, 
é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos e nutri-
cionistas são para ser levadas a sério, mas não devem servir para 
criar neuroses. Você é, sim, o que come, desde que entenda que, 
quando sentamos à mesa, o fazemos por motivos que vão além 
da nutrição pura e simplesmente. Entre eles, degustar iguarias, 
compartilhar um grande momento com os amigos, participar de 
rituais e cerimônias familiares e até explorar novas culturas. Tudo 
isso se perde assim que você começa a encarar a refeição como 
uma ida à farmácia. Qual a saída? Ter uma dieta equilibrada – em 
quantidade e qualidade. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, 
vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

Já está provado que, das dez doenças que mais matam no 
mundo, cinco estão diretamente associadas a uma dieta de má 
qualidade: obesidade, infarto, derrame, diabetes e câncer. Não é 
preciso ser um frequentador compulsivo de spas para perceber 
que basta uma semana de alimentação regrada para o organismo 
funcionar melhor. Até o nosso humor pode ser modulado pela 
alimentação. Certos nutrientes provocam um efeito direto sobre 
a produção ou inibição de determinados neurotransmissores, 
responsáveis pelas oscilações do estado de espírito.

Uma dieta, para ser equilibrada e prazerosa, tem de se com-
binar ao ambiente em que se vive e à genética de cada um. Coma 
de tudo um pouco e tente transformar o ato de comer numa expe-
riência mais agradável do que consumir uma porção de brócolis 
ou se entupir de frituras.

(Anna Paula Buchalla, Veja, 30.04.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

(A) comer é um prazer insuperável. Prova disso é que o ser 
humano dá mais valor a esse prazer que a avanços tec-
nológicos.

(B) desde o século XIX, vêm se estudando os malefícios que 
o excesso de comida pode causar às pessoas.

(C) a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és” 
refere-se ao poder que os alimentos têm de prevenir doenças.

(D) fazer uma boa refeição não significa apenas se alimentar, 
pois essa prática também constitui uma atividade de 
socialização.

(E) os abusos gastronômicos, mesmo que esporádicos, estão 
proibidos para os indivíduos que desejam ser saudáveis.

02. Considere os termos em destaque e as relações que eles es-
tabelecem nas frases.
 I. Tudo isso se perde assim que você começa a encarar a 

refeição como uma ida à farmácia. – tempo e comparação
 II. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, vez por outra, 

cometer alguns crimes nutricionais. – consequência
 III. ... consumir uma porção de brócolis ou se entupir de 

���������	
	��������
É correto o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa em que há uma expressão em sentido 
figurado.

(A) ... a primeira obra sobre a relação do homem com a 
comida...

(B) ... de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde.

(C) Entre dois extremos está você, fazendo as contas...

(D) ... vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

(E) Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas...

04. Considere os trechos.
Em seu tratado de gastronomia, A Fisiologia do Gosto...
... causava mais felicidade à espécie humana...
De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo...
Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos...
As expressões em destaque expressam, correta e respectiva-
mente, as circunstâncias de

(A) meio; modo; afirmação; intensidade.

(B) meio; intensidade; lugar; dúvida.

(C) causa; meio; lugar; dúvida.

(D) lugar; modo; tempo; afirmação.

(E) lugar; intensidade; tempo; afirmação.

05. Considere os trechos.
 ... é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.
 ... não devem servir para criar neuroses.
Certos nutrientes provocam um efeito direto...
Assinale a alternativa em que os termos destacados estão subs-
tituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes adequados.

(A) evitar-lhe; criá-las; provocam-no

(B) evitar-lhe; criar-lhes; provocam-no

(C) evitá-lo; criá-las; provocam-no

(D) evitá-lo; criá-las; provocam-lhe

(E) evitá-lo; criar-lhes; provocam-lhe
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06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam, 
correta e respectivamente, a frase.

Se uma pessoa  que seu tipo de alimentação pre-
judica sua saúde e se, pensando nisso, se  a fazer 
refeições equilibradas, poderá evitar doenças graves.

(A) vir  ... predispuser

(B) ver ... predispuser

(C) vir ... predispor

(D) ver ... predispor

(E) ver ... predisponha

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

(A) No depósito, haviam produtos guardados em recipientes 
inadequados.

(B) Faz três anos que os pacientes mantêm uma dieta con-
trolada.

(C) Ela mesmo prefere preparar suas refeições, pois é vege-
tariana.

(D) As adolescentes estavam só no spa, pois seus pais não 
têm problemas de obesidade.

(E) Comida gordurosa bem como o sedentarismo pode causar 
doenças.

08. Assinale a alternativa cujas preposições preenchem, correta 
e respectivamente, a frase:

Este é o total de calorias  qual os frequentadores 
de spas devem se limitar, e esta é a rotina  que eles 
devem se contentar temporariamente.

(A) do ... com

(B) no ... em

(C) no ... para

(D) ao ... para

(E) ao ... com

09. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego correto do 
sinal indicativo de crase.

(A) Alguns pacientes somente obedecem à uma dieta con-
trolada à custa de muito esforço.

(B) Comer à beça desperta sentimento de culpa quando, à 
rigor, o importante é buscar equilíbrio.

(C) Informaram à paciente que a levarão, em breve, à ala de 
cirurgias.

(D) Desde às 14 horas, o centro de terapia intensiva está 
proibido à visitas.

(E) À hora marcada, os cientistas estavam prontos à discutir 
o novo caso.

10. Considere a tirinha.

(Dik Browne, O melhor de Hagar, o Horrível)

Na frase de Helga, a preposição de estabelece entre as pala-
vras a relação de

(A) assunto, como em falar de diversão.

(B) caracterização, como em maço de hortaliças.

(C) causa, como em tremer de frio.

(D) modo, como em ficar de pé.

(E) lugar, como em voltar de Brasília.

ATUALIDADES

11. A mídia divulgou com grande ênfase uma importante mudança 
no comércio internacional. A alteração está relacionada à posi-
ção no ranque dos países exportadores. Assinale a alternativa 
que indica corretamente o país que passou a ocupar a primeira 
posição como exportador.

(A) Estados Unidos.

(B) Alemamha.

(C) Japão.

(D) Índia.

(E) China.

12. Leia as afirmações sobre a compra da Sadia pela Perdigão e 
a criação da nova empresa, a BRF.

 I. A nova empresa vai dominar o mercado de vários alimen-
tos como massas e carnes congeladas.

 II. A BRF será uma das maiores exportadoras do Brasil, 
juntamente com a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.

 III. A empresa nasceu com uma grande dívida que será sal-
dada, em parte, com a emissão e venda de ações.

 IV. Os fundos de pensão, liderados pelo Previ do Banco do 
Brasil, devem ser utilizados para a compra de ações da 
BRF.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e IV, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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13. Leia as afirmações sobre a camada de Pré-Sal.

 I. Os governadores do Estados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e São Paulo defendem o argumento segundo o qual 
os seus Estados devem ser privilegiados na distribuição 
dos royalties.

 II. O Governo Federal elaborou um novo marco regulatório, 
isto é, a definição das regras sobre como se dará a explo-
ração do petróleo existente na camada de Pré-Sal.

 III. Na ótica governamental, as empresas internacionais 
devem ter preferência na exploração do petróleo e cabe 
à Petrobrás continuar a fazer pesquisas para descobrir 
novos poços.

 IV. Desde o primeiro semestre o Brasil passou a integrar a 
Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II, III e IV.

14. Observe a ilustração.

www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg

A história da grande montadora norte-americana confunde-se 
com a própria história do capitalismo norte-americano. A 
grave crise da General Motors (GM) alcançou o seu auge na 
segunda metade de 2008. Assinale a alternativa que contém 
a posição adotada pelo governo Barack Obama, no primeiro 
semestre de 2009, para enfrentar a crise da GM.

(A) Alegou que a crise foi resultado da incompetência admi-
nistrativa e optou por não auxiliar a empresa.

(B) Estimulou a fusão da empresa com outras montadoras da 
região de Detroit que passam por situação semelhante.

(C) Fez grandes investimentos de capitais na empresa e na 
prática tornou a GM uma empresa estatal.

(D) Ampliou a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valo-
res, desencadeando uma onda especulativa que decretou 
a falência da empresa.

(E) Fortaleceu a GM e a indústria automobilística dos Esta-
dos Unidos, ao proibir a importação de carros de outros 
países por seis meses.

15. No primeiro semestre de 2009, completou 15 anos o plano 
econômico lançado em 1994, no governo do Presidente Itamar 
Franco, que teve entre os seus principais resultados o fim da 
espiral inflacionária que dominava a economia brasileira. 
Trata-se do Plano

(A) Cruzado.

(B) Verão.

(C) Trienal.

(D) Real.

(E) Bresser.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Sobre a lista de doenças de notificação compulsória do Estado 
de São Paulo, é correto afirmar que

(A) inclui doenças crônicas como hipertensão arterial e dia-
betes.

(B) o fluxo de notificações de agravos à saúde do trabalhador 
foi regulamentado em 2009.

(C) é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde.

(D) só pode ter acréscimos no âmbito dos municípios com 
autorização do gestor estadual.

(E) só é válida para os municípios que a aprovarem nos seus 
conselhos de saúde.

17. O Pacto pela Saúde

(A) apresenta mudanças na execução do SUS, entre as quais 
a substituição do processo de habilitação pela adesão 
solidária aos termos de compromisso de gestão.

(B) representa uma ruptura com os rumos da execução do 
SUS, cujo objetivo maior é aumentar o controle do gestor 
federal.

(C) teve seu conteúdo elaborado e publicado pelo Ministé-
rio da Saúde, sem a participação de outros gestores ou 
entidades.

(D) representa um acordo tripartite das esferas federal, esta-
duais e municipais, com o objetivo de reorganizar as 
ações assistenciais de emergência.

(E) tem como principal problema a ausência de acompanha-
mento de seu desenvolvimento pelos gestores do SUS 
das esferas federal, estaduais e municipais.
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18. Assinale a alternativa correta sobre o Programa de Saúde da 
Família.

(A) Suas equipes são responsáveis pelo acompanhamento 
de um número definido de famílias de uma determinada 
região, composta por vários municípios.

(B) A atuação das suas equipes é centrada na realização de 
palestras informativas sobre cuidados com a saúde e 
doenças mais prevalentes.

(C) Os agentes comunitários de saúde devem ter formação 
superior e morar na região de atuação.

(D) Suas equipes são responsáveis por ações de promoção da 
saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos 
mais frequentes.

(E) A estratégia de saúde da família é definida prioritaria-
mente para os municípios com até 500 mil habitantes.

19. A Emenda Constitucional número 29 teve como objetivo

(A) modificar a composição dos conselhos de saúde.

(B) alterar o fluxo de notificação de agravos de notificação 
compulsória.

(C) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde.

(D) alterar a organização da atenção básica do SUS.

(E) reiterar a universalidade e a integralidade da assistência 
à saúde.

20. Observe os dados sobre a Influenza A.

PAÍS MORTES
NÚMERO DE 
HABITANTES

PORCENTAGEM 
FINAL

Chile 68  16 802 953 0,4
Argentina 137  39 934 109 0,34
Austrália 37  20 950 604 0,17
Canadá 50  33 169 734 0,15
México 128 107 801 063 0,11

EUA 263 308 798 281 0,08
Reino Unido 29  61 018 648 0,04

Espanha 4  44 592 770 0,04
Brasil 29 191 481 045 0,01

Mortes por Influenza A

Atualização de óbitos: 22 de julho de 2009

(Número de habitantes IBGE, 2008)

Os números da quarta coluna referem-se

(A) ao coeficiente de mortalidade geral.

(B) ao coeficiente de letalidade pela Influenza A.

(C) à razão de mortalidade proporcional pela Influenza A.

(D) ao coeficiente de incidência da Influenza A.

(E) ao coeficiente de mortalidade pela Influenza A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As estruturas conhecidas como hámulo pterigoide e crista 
galli estão presentes, respectivamente, nos ossos

(A) temporal e etmoide.

(B) esfenoide e temporal.

(C) esfenoide e etmoide.

(D) temporal e frontal.

(E) etmoide e esfenoide.

22. O nervo facial, importante estrutura responsável pela mímica 
facial, emerge do crânio através do forame

(A) espinhoso.

(B) redondo.

(C) oval.

(D) estilomastoideo.

(E) estilopetroso.

23. O único dos ramos do nervo trigêmeo que apresenta íntima 
relação com o ducto da glândula submandibular é o

(A) maxilar.

(B) bucal.

(C) glossofaríngeo.

(D) hipoglosso.

(E) lingual.

24. As agressões às terminações nervosas são classificadas de 
acordo com a sua severidade. Assim, pode-se definir como 
correta a seguinte afirmação:

(A) Em casos de ruptura física de um ou mais axônios, sem 
injúria do tecido estromal do nervo, pode-se classificar 
a lesão como axonotmese.

(B) Embora a velocidade de regeneração dos nervos perifé-
ricos varie consideravelmente, pode-se considerar como 
sendo de 0,5 mm/mês.

(C) Em casos de neuropraxia, caso não haja realinhamento 
cirúrgico dos cotos nervosos, as células de Schwann 
podem se alinhar dentro de um coágulo fibroso, dando 
origem aos neuromas.

(D) Axonotmese representa a forma mais branda de lesão 
nervosa e pode ser caracterizada como uma interrupção 
passageira da condução nervosa sem perda de continui-
dade do axônio.

(E) Quando ocorre neurotmese, pode-se considerar a conti-
nuidade da bainha epineural e dos axônios.
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25. O elemento celular preponderante no tecido conjuntivo gengival 
cuja principal função é a renovação das fibras colágenas é o

(A) fibroblasto.

(B) mastócito.

(C) monócito.

(D) leucócito.

(E) queratócito.

26. As fibras gengivais, elementos responsáveis por prover a ri-
gidez necessária e comprimir a gengiva de encontro ao dente, 
apresentam alguns tipos distintos com funções específicas. 
Diante disso, indique qual dos grupos relacionados localiza-
se interproximalmente, formando feixes horizontais que se 
estendem entre o cemento de dentes adjacentes.

(A) Circular.

(B) Transeptal.

(C) Dentogengival.

(D) Apical.

(E) Coronal.

27. A alternativa que melhor define o defeito de desenvolvimento 
conhecido como Grânulos de Fordyce é:

(A) Glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa oral, ca-
racterizadas como múltiplas lesões papulares branco-
amareladas, comumente localizadas na mucosa jugal e 
vermelhão do lábio superior.

(B) Lesão comum em indivíduos negros do sexo masculino, 
caracterizada por uma aparência branco-acinzentada, 
geralmente localizada em lábio superior.

(C) Granulação geralmente presente no dorso de língua, 
caracterizada pelo acúmulo de ceratina das papilas fili-
formes.

(D) Granulação de coloração branco-acinzentada, presente 
no lábio superior, caracterizada pelo acúmulo de ceratina 
ectópica.

(E) Lesão caracterizada por pápulas localizadas frequente-
mente em rebordo alveolar de recém-nascidos.

28. Tipo de herpes caracterizado por dor unilateral intensa, logo 
substituída por pequenas vesículas distribuídas linearmente 
e respeitando a linha média. As características descritas 
referem-se a

(A) herpes simples.

(B) herpes zoster.

(C) herpangina.

(D) herpes simples recorrente.

(E) estomatite herpética.

29. A doença caracterizada pela tríade lábio duplo, blefarocalasia 
e aumento atóxico da tireoide é conhecida como síndrome de
(A) Cross.
(B) Gorlin.
(C) Ehlers-Danlos.
(D) Cushing.
(E) Ascher.

30. Doença cujo vírus transmissor tem a capacidade de perma-
necer viável por mais tempo fora da cavidade bucal e mesmo 
assim transmitir infecção. A afirmação refere-se a
(A) AIDS.
(B) Hepatite B.
(C) Caxumba.
(D) Herpes zoster.
(E) Herpes simples.

31. Sabendo-se que as perfurações radiculares iatrogênicas cons-
tituem um dos maiores problemas da odontologia, marque a 
alternativa que apresenta a perfuração com pior prognóstico 
de tratamento.
(A) Terço cervical tratada tardiamente.
(B) Terço apical tratada precocemente.
(C) Terço médio tratada precocemente.
(D) Terço apical tratada tardiamente.
(E) Terço cervical tratada precocemente.

32. A odontologia atual tem feito enorme progresso na prevenção 
e tratamento precoce das infecções odontogênicas. Para tanto, 
é importante que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento 
das fases da infecção e suas características. Sendo assim, 
assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre 
a característica e tipo de infecção.
(A) Duração crônica, dor intensa e generalizada, limites 

difusos, com pus – celulite.
(B) Duração crônica, dor localizada, limites bem delimitados, 

com pus – celulite.
(C) Duração aguda, dor intensa e generalizada, limites difu-

sos, sem pus – celulite.
(D) Duração aguda, dor localizada, limites difusos, com pus 

– abscesso.
(E) Duração aguda, dor localizada, limites difusos, sem pus 

– abscesso.

33. Durante o exame clínico de um paciente, observou-se que ele 
apresentava dor espontânea e contínua, de duração prolongada 
e sem localização precisa. Diante do quadro clínico descrito, 
pode-se chegar ao diagnóstico de
(A) abscesso crônico.
(B) pulpite irreversível.
(C) pulpite reversível.
(D) hiperemia pulpar.
(E) granuloma.
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34. Para a realização de tomada radiográfica do elemento 25 
utilizando-se a técnica da bissetriz deveremos ter, respecti-
vamente, ângulos verticais e horizontais de

(A) 30º e 70º.

(B) 45º e 10º.

(C) 70º e 30º.

(D) 30º e 15º.

(E) –5º e 30º.

35. Na ultima década, cada vez mais tem se utilizado o óxido nitroso 
como uma ferramenta para controle de ansiedade em odontolo-
gia, utilizado juntamente com anestésicos locais. Desta forma, 
podemos considerar como correta a seguinte afirmação:

(A) Apesar de bastante utilizado em odontologia, a maior 
desvantagem na utilização do óxido nitroso em consul-
tórios reside na necessidade absoluta de acompanhante 
ao paciente após o procedimento.

(B) A utilização se dá normalmente com concentração de 
ataque de 50% de N2O para 50% de O2, até que o pa-
ciente encontre-se em estado de sedação, só então vai se 
diminuindo a concentração de N2O até 20%.

(C) A relação de concentração de N2O:O2 varia até 70:30 na 
grande maioria dos aparelhos de anestesia comercializados.

(D) Uma relação de concentração segura para a utilização do 
óxido nitroso em odontologia é de 10% de O2 e 90% de N2O.

(E) Concentrações de O2 acima de 30% normalmente pro-
vocam náuseas e disforia.

36. Devido ao tamanho das moléculas, presença de flúor e baixa 
irritabilidade, o ionômero de vidro continua sendo um exce-
lente material para forramento de cavidades. Pela classificação 
dos cimentos ionoméricos, pode-se classificar esse tipo de 
ionômero como tipo

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

37. Em relação ao amálgama adesivo utilizado em odontologia, 
pode-se afirmar que

(A) o amálgama deve ser condensado e só após isso, deve 
ser aplicado o adesivo.

(B) a aplicação do adesivo sem carga pode ser realizada antes 
ou após a condensação do amálgama.

(C) todos os adesivos utilizados na técnica são fotopolime-
rizáveis.

(D) a utilização do adesivo não interfere na resistência do 
remanescente dentário.

(E) essa técnica proporciona maior resistência à fratura 
quando comparada ao amálgama utilizado sem agentes 
adesivos.

38. Os vernizes fluoretados, largamente utilizados em odontolo-
gia, apresentam a característica de

(A) liberarem flúor lenta e gradativamente no esmalte.

(B) apresentarem baixas concentrações de fluoretos.

(C) apresentarem baixa ou nenhuma eficácia no tratamento 
da sensibilidade de colo dental.

(D) não serem tolerantes à água, dificultando a adesão ao 
dente na presença de saliva.

(E) permitirem escovação imediata após a aplicação.

39. Sobre o tratamento restaurador atraumático é correto afirmar que

(A) é frequentemente sintomático.

(B) visa à remoção da dentina atingida pela cárie, através da 
utilização de instrumentos manuais.

(C) não tem vínculo com educação ou motivação do paciente.

(D) é considerada uma técnica prévia à adequação do meio bucal.

(E) tem caráter provisório.

40. Criança de 6 anos, pesando aproximadamente 20 kg, necessita 
ser submetida à exodontia do elemento 54. Sabendo-se que o 
paciente é portador de prolapso de válvula mitral com regur-
gitação e apresenta história de alergia a penicilina, deve-se 
utilizar preferencialmente como antibiótico profilático:

(A) Ampicilina, 1 g, uma hora antes do procedimento.

(B) Clindamicina 100 mg, duas horas antes do procedimento.

(C) Clindamicina, 400 mg, uma hora antes do procedimento.

(D) Cefazolina, 2 g, via oral, uma hora antes do procedimento.

(E) Cefazolina, 2 g, via oral, uma hora antes do procedimento.

41. O medicamento amplamente conhecido como agente de 
reversão para benzodizepínicos é

(A) Triazolan.

(B) Flumazenil.

(C) Fentanil.

(D) Alfentanil.

(E) Naloxona.

42. Sabendo-se que os antibióticos apresentam diferentes mecanis-
mos de ação e que essa característica torna-se fundamental na 
escolha do medicamento mais adequado para certa infecção, 
responda. Dos antibióticos relacionados, o único que atua 
inibindo a síntese proteica é a

(A) Penicilina.

(B) Anfotericina B.

(C) Cefalosporina.

(D) Nistatina.

(E) Tetraciclina.
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43. Em casos de fracasso na técnica de verticalização ortodôntica 
de dentes, pode-se utilizar a técnica de verticalização cirúrgi-
ca, considerada uma técnica utilizada primordialmente para 
correção do posicionamento de segundos molares impactados 
devido à presença de terceiros molares. Essa técnica geral-
mente apresenta melhores resultados em molares quando

(A) os elementos verticalizados são colocados em oclusão, 
imediatamente após a cirurgia.

(B) as raízes do dente a ser verticalizado estão completamente 
formadas.

(C) as raízes do dente a ser verticalizado apresentam-se 2/3 
formadas.

(D) se utiliza esplintagem rígida durante os 4 primeiros meses 
de pós-operatório.

(E) se utiliza esplintagem rígida durante os primeiros 60 dias 
de pós-operatório.

44. Em relação à avaliação do grau de dificuldade cirúrgica 
quando da indicação de exodontias de terceiros molares 
impactados, pode-se considerar que

(A) quanto mais jovem o paciente, menor a dificuldade do 
procedimento cirúrgico.

(B) as impactações horizontais dos molares inferiores são as 
de maior dificuldade técnica.

(C) as impactações verticais correspondem a 40% do total 
de dentes impactados inferiores e são as que apresentam 
menor dificuldade técnica.

(D) as impactações distoangulares são as que apresentam 
maior dificuldade técnica.

(E) as impactações mesioangulares representam 15% do 
total de dentes impactados inferiores e são as de menor 
dificuldade técnica.

45. Durante a tentativa de luxação para exodontia do elemento 
18, profundamente impactado, ocorreu o deslocamento do 
referido dente para a fossa infratemporal. Dentre as condutas 
relacionadas, pode-se considerar como correta a presente na 
alternativa:

(A) tentar deslocar o dente de volta para o alvéolo através 
de pressão digital em fundo de sulco vestibular, perto da 
lâmina pterigoide.

(B) encaminhar o paciente imediatamente para um centro 
cirúrgico para se proceder ao procedimento de urgência 
de remoção do dente sob anestesia geral.

(C) remover o dente através de um acesso de Caldwell-Luc 
para sua melhor visualização.

(D) aguardar de 1 a 2 semanas até que, pela ação da mus-
culatura da região, o dente seja deslocado de volta ao 
alvéolo.

(E) estender o acesso para posterior e realizar dissecção 
da região até encontrar e remover o referido elemento 
aproveitando ainda o mesmo tempo cirúrgico.

46. Paciente de 9 anos de idade, vítima de trauma dental com 
fratura coronária do elemento 11 e pequena exposição pulpar, 
foi levado ao consultório odontológico imediatamente após o 
trauma. Sabendo-se que se trata de dente hígido e com ápice 
aberto, o tratamento mais correto para esse paciente seria

(A) pulpectomia.

(B) pulpotomia.

(C) curetagem pulpar.

(D) capeamento pulpar indireto.

(E) capeamento pulpar direto.

47. Durante exame físico de paciente vítima de queda da própria 
altura, observa-se ferimento lácero-contuso em mento, difi-
culdade para abrir a boca e alteração oclusal caracterizada 
principalmente por mordida aberta anterior. Diante do quadro 
apresentado, a incidência radiográfica mais adequada a ser 
solicitada seria

(A) Water’s.

(B) Hirtz.

(C) PA de mandíbula.

(D) Towne.

(E) Perfil facial.

48. No exame de paciente politraumatizado em pronto-socorro, 
a sequência mais adequada para o exame é

(A) desobstruir vias aéreas, checar frequência respiratória e 
pulso, avaliar nível de consciência e despir o paciente.

(B) checar pulso, frequência respiratória, avaliar obstrução 
de vias aéreas, despir o paciente e realizar avaliação de 
nível de consciência.

(C) despir o paciente, checar frequência respiratória, de-
sobstruir vias aéreas, checar pulso e avaliar nível de 
consciência.

(D) procurar possíveis fraturas de crânio e coluna cervical, ava-
liar nível de consciência, conter possíveis sangramentos.

(E) conter sangramentos, desobstruir vias aéreas, avaliar 
níveis de consciência e checar frequência respiratória.

49. Em oclusão, durante o movimento de lateralização da man-
díbula para direita, o movimento do côndilo do mesmo lado 
caracterizado pela movimentação lateral é o movimento de

(A) Fischer.

(B) Bennett.

(C) Posselt.

(D) Spee.

(E) Wilson.
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50. Em relação ao sistema de códigos desenvolvido pela OMS 
para avaliação epidemiológica e de necessidade de tratamento 
periodontal, pode-se afirmar que

(A) o código 2 é utilizado para representar quadrantes que 
apresentam bolsas de mais de 6 mm.

(B) o código 1 é utilizado para representar sextantes que 
apresentam bolsas de menos de 3 mm.

(C) para a realização do exame, a dentição é dividida em 
quatro quadrantes e apenas os primeiros molares de 
cada quadrante são utilizados como referência para o 
estabelecimento de um código.

(D) para a realização do exame, a dentição é dividida em 
seis sextantes, sendo a medição mais severa do sextante 
escolhida para representá-lo.

(E) para a realização do exame, a dentição é dividida em 
quatro quadrantes, com três ou mais dentes.

51. As bolsas periodontais são sulcos gengivais patologicamente 
aprofundados que apresentam características clínicas pecu-
liares, a depender de sua classificação.
 I. Padrão de destruição do osso horizontal.
 II. O fundo da bolsa localiza-se apicalmente ao osso alveolar.
 III. As fibras transeptais são dispostas horizontalmente no 

espaço entre o fundo da bolsa e o osso alveolar.

As afirmações relacionadas à bolsa supra-óssea é(são)

(A) apenas a afirmativa I.

(B) apenas a afirmativa II.

(C) apenas as afirmativas I e II.

(D) apenas as afirmativas I e III.

(E) apenas as afirmativas II e III.

52. Considere estes itens relativos à recessão gengival.
 I. Movimento ortodôntico na direção labial contribui para 

recessão gengival.
 II. A recessão gengival pode causar, embora de forma se-

cundária, hiperemia da polpa e sintomas associados.
 III. A recessão gengival tende a ser mais frequente em pa-

cientes com gengiva relativamente saudável, pouca placa 
bacteriana e boa higiene oral.

Está(ão) correta(s) 

(A) apenas as afirmativas I e II.

(B) apenas as afirmativas II e III.

(C) apenas a afirmativa I.

(D) apenas a afirmativa II.

(E) todas as afirmativas.

53. Em relação aos microorganismos mais relevantemente res-
ponsáveis pela cárie dentária, responda corretamente.

(A) Os Streptococcus mutans são os principais responsáveis 
pelo surgimento do processo carioso e não fazem parte 
da flora bucal de indivíduos saudáveis.

(B) Mesmo durante o desenvolvimento da cárie dentária  
existe equilíbrio quantitativo das bactérias patogênicas.

(C) Os Lactobacillus são os principais microorganismos 
responsáveis pelo surgimento das lesões de cárie.

(D) Os Actinomyces são os principais microorganismos res-
ponsáveis pelas lesões cariosas devido à sua capacidade 
ilimitada de produção de ácidos.

(E) Os Streptococcus mutans não colonizam todas as superfí-
cies dentárias de forma uniforme, sendo mais frequentes 
em fissuras e superfícies proximais.

54. A fluoretação da água é considerada a forma mais barata e 
eficaz de administrar flúor a grupos de pessoas. A respeito 
desse método de fluoretação, considere estas afirmações:
 I. O nível de flúor em ppm deve sofrer variação de acordo 

com a temperatura média das cidades.
 II. Quando a água fluoretada é utilizada para o preparo de 

alimentos, o valor de flúor torna-se insuficiente para a 
prevenção da cárie.

 III. O flúor ingerido através da água de abastecimento é rapi-
damente absorvido pelo estômago e 40 a 60% é excretado 
pelos rins.

Pode-se dizer que

(A) apenas a afirmativa I está correta.

(B) as afirmativas I e II estão corretas.

(C) as afirmativas I e III estão corretas.

(D) as afirmativas II e III estão corretas.

(E) todas as afirmativas estão corretas.

55. A técnica de Knutson para aplicação de flúor tópico prevê a 
utilização de fluoreto de sódio a

(A) 0,5% em 2 aplicações.

(B) 1% em 2 aplicações.

(C) 2% em 4 aplicações.

(D) 4% em 4 aplicações.

(E) 5% em 2 aplicações.

56. A remoção de micro-organismos patológicos, tornando um 
objeto seguro para ser manipulado por um profissional de 
saúde, chama-se

(A) Esterilização.

(B) Descontaminação.

(C) Antissepsia.

(D) Assepsia.

(E) Desinfecção.
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57. Indique qual dos materiais relacionados apresenta o menor 
tempo para conclusão do processo de esterilização.

(A) Glutaraldeído a 1%.

(B) Água oxigenada.

(C) Álcool a 70%.

(D) Ácido paracético a 0,2%.

(E) Formaldeído a 40%.

58. A trombocitopatia, conhecida como doença de Von Wille-
brand, é considerada uma desordem hereditária caracterizada 
pela deficiência do fator de coagulação:

(A) V.

(B) VII.

(C) VIII.

(D) X.

(E) XII.

59. Paciente de 25 anos de idade procurou atendimento odontoló-
gico, relatando determinado problema na formação do coágulo 
de fibrina pela via intrínseca da cadeia de coagulação. Diante 
disso, o exame que mais deve ser levado em consideração 
para se checar o diagnóstico é

(A) Tempo de sangramento.

(B) Tempo de coagulação.

(C) Contagem de plaquetas.

(D) Tempo de protrombina.

(E) Tempo de tromboplastina parcial.

60. Em relação às manifestações bucais e tratamento da sífilis 
adquirida, assinale a alternativa correta.

(A) A lesão primária da sífilis adquirida é conhecida como 
goma.

(B) Os cancros costumam apresentar-se na sífilis adquirida 
como lesões ulceradas e extremamente dolorosas.

(C) A sífilis adquirida é uma doença cuja confirmação diag-
nóstica através de exame de microscopia só pode ser feito 
a partir do aparecimento das lesões terciárias.

(D) Aproximadamente 50% dos pacientes que tiveram sífilis 
primária, manifestam sinais da doença terciária.

(E) As reações sorológicas para a sífilis são sempre positivas 
enquanto o cancro está presente.




