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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 01
O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira,
determina que a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração, não pode exceder um percentual
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que
indica os percentuais estabelecidos para essas três
instâncias governamentais:
A) 40% na União,
Municípios.
B) 60% na União,
Municípios.
C) 50% na União,
Municípios.
D) 50% na União,
Municípios.
E) 60% na União,
Municípios.

70% nos Estados e 50% nos
50% nos Estados e 60% nos
60% nos Estados e 60% nos
50% nos Estados e 50% nos
70% nos Estados e 60% nos

QUESTÃO 02
O Brasil possui uma forma de governo e um regime
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa
que apresenta a forma de governo e o regime político
existente no Brasil:
A)
B)
C)
D)
E)

República Federativa Capitalista.
Monarquia Parlamentarista.
Monarquia Democrática.
República Federativa Parlamentarista.
República Federativa Presidencialista.

QUESTÃO 03
O Brasil é uma Federação dividida em unidades
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no
Brasil:
A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois
Distritos Federais.
B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois
Distritos Federais.
C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito
Federal.
D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito
Federal.
E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito
Federal.

QUESTÃO 04
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 12

Em um município com mais de 50 mil habitantes,
uma Equipe de Saúde da Família, que pode ser composta
por uma Equipe de Saúde Bucal, responsabiliza-se pelo
acompanhamento de, no máximo:

A escovação dental é eficaz para desorganizar o
biofilme
dental
das
superfícies
vestibulares,
linguais/palatinas e oclusais. As áreas de difícil acesso,
que requerem mais atenção na manobra de escovação
são:

A)
B)
C)
D)
E)

200 habitantes.
1 mil habitantes.
4 mil habitantes.
10 mil habitantes.
12 mil habitantes.

QUESTÃO 09
O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), utiliza
técnicas menos invasivas como preparo cavitário feito sem
anestesia, remoção de tecido cariado amolecido e
desorganizado com instrumentos manuais e selamento da
cavidade com:
A)
B)
C)
D)
E)

cimento de hidróxido de cálcio pasta/pasta.
resina composta fluida.
hidróxido de cálcio pró-análise.
restaurador povisório.
cimento de ionômero de vidro.

QUESTÃO 10
Na Equipe de Saúde Bucal, a realização de
diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico
para o planejamento e a programação em saúde bucal,
compete ao:
A)
B)
C)
D)
E)

Cirurgião Dentista.
Técnico em Saúde Bucal.
Auxiliar em Saúde Bucal.
Agente Comunitário de Saúde.
Agente de Endemias.

QUESTÃO 11
Na Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal
modalidade II é composta por:
A) 2 Auxiliares de Saúde Bucal, 2 Técnicos de Saúde
Bucal e 2 Cirurgiões Dentistas.
B) 1 Auxiliar de Saúde Bucal e 1 Cirurgião Dentista.
C) 1 Técnico em Saúde Bucal e 1 Cirurgião Dentista.
D) 1 Auxiliar de Saúde Bucal, 1 Técnico de Saúde Bucal
e 2 Cirurgiões Dentistas.
E) 1 Auxiliar de Saúde Bucal, 1 Técnico de Saúde Bucal
e 1 Cirurgião Dentista.

A) palatinas de molares superiores e vestibulares de
molares inferiores.
B) oclusais de molares erupcionados e vestibulares de
incisivos superiores.
C) oclusais de molares em fase de erupção, palatinas
de molares superiores e vestibular de molares
inferiores.
D) linguais de incisivos inferiores, palatina de incisivos
superiores e vestibular de molares inferiores.
E) vestibular de molares superiores, linguais de molares
inferiores e oclusais de molares em fase de erupção.

QUESTÃO 13
A presença da onicofagia é comum de ser
observada na infância e adolescência , apesar de ser
pouco prevalente antes dos 3 anos de idade. Este hábito
é:
A)
B)
C)
D)
E)

uso da mamadeira noturna.
resistência em escovar os dentes.
sucção noturna.
roer as unhas .
consumo intenso de guloseimas.

QUESTÃO 14
O dente que está presente no nascimento, ou seja,
irrompeu quando o bebê ainda estava no útero materno
chama-se:
A)
B)
C)
D)
E)

dente extranumerário.
dente neonatal.
dente de Stillman.
dente natal.
dente de Bass.

QUESTÃO 15
O número de dentes ou superfícies cariadas em
uma população, independente de terem ou não recebido
tratamento em dado momento, é conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

paciente de risco de cárie
prevalência de cárie.
incidência de cárie.
atividade de cárie.
diagnóstico de cárie.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

A mancha branca é o primeiro sinal clínico da cárie.
Quando o processo carioso apresenta-se inativo, não há
biofilme espesso devido a uma força mecânica que atua
sobre o esmalte, deixando a superfície com uma área:

As indicações de extração de dentes decíduos
correspondem aos princípios da necessidade cirúrgica. A
avaliação com vistas ao diagnóstico correto deverá ser
sempre clínico / radiográfico. Qual alternativa é
considerada uma contra indicação para extração de
dentes decíduos?

A)
B)
C)
D)
E)

opaca e sem brilho.
rugosa e opaca.
branca Lisa e com brilho.
rugosa e sem brilho.
rugosa e brilhante.

QUESTÃO 17

A)
B)
C)
D)

alveólise.
fratura radicular.
áreas irradiadas.
retenção prolongada, quando o dente sucessor
permanente já passou do estágio 8 de NOLLA.
E) lesão de cárie atingindo a região de furca dos
molares decíduos.

Em dentes permanentes, o período de estabilização
de 7 a 10 dias é indicado para o trauma dentoalveolar de:
A)
B)
C)
D)
E)

dente com mobolidade.
deslocamento de dente.
fratura de raiz.
dente reimplantado maturo apicalmente.
dente reimplantado imaturo apicalmente.

QUESTÃO 18
O turismo pode ser resultado de múltiplas injeções
de anestésico local, especificamente se as injeções
tiverem penetrado nos músculos durante o bloqueio do
nervo alveolar inferior. Neste caso, o músculo mais
comumente envolvido é o:
A)
B)
C)
D)
E)

pterigóideo lateral
pterigóideo medial
bucinador
risório
masseter

QUESTÃO 19
Uma das recomendações do Ministério da Saúde
para uma alimentação saudável em crianças brasileiras é
dar leite materno até:
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
6 meses.
12 meses.
18 meses.
2 anos.

QUESTÃO 21
Quanto maior a frequência dos impulsos nervosos
que chegam à córtex cerebral na unidade de tempo, maior
será a sensação dolorosa. Pelo exposto, compreende-se
que o combate do fenômeno doloroso, quando indicado a
inconsciência do paciente, é realizado por:
A)
B)
C)
D)
E)

analgésicos e antiinflamatórios.
anestésico local e analgésicos.
somente analgésicos.
anestésico geral.
ansiolíticos.

QUESTÃO 22
Os antibióticos antifúngicos não apresentam ação
antibacteriana. Podem ser fungicidas e fungistáticos e,
dentre os mais importantes, podemos destacar:
A)
B)
C)
D)
E)

clorafenicol e rifampicina.
cefalosporina cefalexina.
nistatina e gliseofulvina.
azitromicina e espiramicina.
ampicilina e amoxilina.

QUESTÃO 23
Os medicamentos que deverão ser indicados para
maior eficiência no controle da ansiedade de paciente
cirúrgico são:
A)
B)
C)
D)
E)

paracetamol e codeína.
prometazina e dipirona.
diclofenaco e ciprofloxacina.
diazepam e bromazepam.
tramadol e cefalexina.
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QUESTÃO 24
O bochecho com Fluoreto de Sódio a 0,05% (0,23
mg de íons flúor/ml) é um método de aplicação tópica de
flúor com freqüência de uso:
A)
B)
C)
D)
E)

diário.
semanal.
mensal.
semestral.
anual.

QUESTÃO 25
A saliva exerce atuação importante sobre o
hospedeiro através de suas funções. A capacidade
tampão da saliva neutraliza ácidos presentes na placa e
na interface placa/dente. Dois importantes sistemas
tampões da saliva são:
A)
B)
C)
D)
E)

mussina e protease.
amilase e lisosina.
histatina e imunoglobulina.
lactoferrina e lisosina.
fosfato e bicarbonato.

