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ESTADO DO CEARÁ 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE_______________________ 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE 
EMPREGOS PÚBLICOS  

 
CEO DE _________________________________ 

 
 

ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. A Prova Objetiva terá a duração de 3 horas. 
2. A Prova Escrita versará sobre conhecimentos específicos inerentes ao respectivo emprego, previstos no conteúdo programático, 

sendo composta de 20 questões de múltipla escolha, no valor de 5,0 (cinco) pontos cada questão. A prova total vale 100 pontos. 
3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro alternativas designadas pelas letras A, B, C E D. 
4. Para cada questão da prova marque somente uma opção que você considera como a resposta correta. 
5. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma reclamação 

será aceita após trinta minutos do início da prova. 
6. Decorrido o tempo determinado pela Comissão de Seleção, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento 

válido para a correção da prova.  
7. Ao receber o cartão-resposta verifique se seu nome está correto. 
8. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. Não haverá substituição do cartão-resposta. 
9. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica. 
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura ou que apresentar mais de uma alternativa assinalada. 
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica (tinta azul ou preta) para marcação das respostas; qualquer 

forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação. 
12. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda, assinar a 

lista de freqüência. 
13. O gabarito abaixo, para simples conferência, pode ser destacado para uso do candidato. 

 

 
 

 
 
 

GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

_____________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

LOCAL DA PROVA 
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PROVA OBJETIVA  
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
 
1.  Com relação à aferição da pressão arterial de um paciente, podemos afirmar CORRETAMENTE 
que: 
A) O importante é realizar um bombeamento no manguito excessivamente rápido, visto que assim 
favorece a auscultação. 
B) O importante para uma boa aferição é a correta localização da artéria braquial na fossa antecubital. 
C) Somente a pressão sistólica deve ser anotada e levada em consideração para a realização de qualquer 
intervenção. 
D) Somente a pressão diastólica deve ser anotada e levada em consideração para realização de qualquer 
intervenção. 
 
2.  Assinale a alternativa que inclui CORRETAMENTE os sinais clássicos do diabetes melito: 
A) Polidipsia, polifagia e poliúria. 
B) Paladar alterado e pouca incidência da doença cárie dentária. 
C) Pouca incidência da doença cárie dentária e redução do fluxo salivar. 
D) Aumento da secreção da glândula salivar parótida e candidíase. 
 
3. Representa uma possível consequência do nível de glicose elevado em um paciente diabético não 
compensado: 
A) Aumento da cicatrização tecidual. 
B) Menor risco hemorrágico. 
C) Maior risco de infecção. 
D) Acromegalia. 
 
4.  Em relação às diáteses hemorrágicas, assinale a alternativa CORRETA : 
A) A hemofilia B é uma patologia decorrente da deficiência de fator VIII. 
B) A doença de von Willebrand apresenta função normal das plaquetas e deficiência de fator VIII. 
C) Trombocitopatia é uma condição patológica hereditária relacionada com a deficiência de fatores de 
coagulação. 
D) A hemofilia A é uma condição hematológica caracterizada pela deficiência de fator VIII. 
   
 5.  Assinale a alternativa CORRETA que contém os achados clínicos que determinam a possível 
presença de distúrbio hemorrágico. 
A) Hematoma, hemangioma e petéquias. 
B) Púrpura, sangramento gengival espontâneo e hemartrose. 
C) Púrpura, sangramento gengival e hematoma. 
D) Hematoma, sangramento gengival e petéquias. 
 
6.  Os marcadores bucais no comprometimento imunológico do paciente HIV+, definido pelo Ministério 
da Saúde em 1996, são: 
A) Queilite angular, xerostomia e língua pilosa. 
B) Xerostomia , alterações dermatológicas e gengivite. 
C) Sarcoma de Kaposi, candidíase e leucoplasia pilosa. 
D) Alterações dermatológicas, eritema gengival linear e sarcoma de Kaposi. 
 
7.  O cirurgião-dentista que atende o paciente portador de Paralisia Cerebral Espástica, para facilitar a 
colaboração do paciente, precisa estar atento principalmente a: 
A) Paralisia pseudobulbar. 
B) Cuidadores. 
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C) Distúrbios sistêmicos. 
D) Redução do estresse. 
 
8. Em um paciente portador de Síndrome de Down, o cirurgião-dentista deve ficar atento às 
manifestações bucais mais comuns, que são: 
A) Macroglossia, língua fissurada, sialorreia, doença periodontal, palato em ogiva, dentes congenitamente 
ausentes, hipoplasia do esmalte dentário. 
B) Hipotonia muscular, língua fissurada, geminação dentária, elevado índice de cárie, mordida aberta, 
dentes conoides. 
C) Macroglossia, língua fissurada, língua geográfica, lesões bucais com retenção de líquido, tumores, má 
oclusão do tipo classe III. 
D) Glossite rombóide mediana, leucoedema, doença periodontal, má oclusão do tipo classe II, mordida 
cruzada, alterações do desenvolvimento dentário. 
 
9.  Com relação à Paralisia Cerebral é CORRETO afirmar: 
A) Resulta de uma lesão progressiva no Sistema Nervoso Central, que o atinge quando prematuro, e 
interfere no desenvolvimento motor normal da criança. 
B) É uma alteração genética que ocorre durante o desenvolvimento intra-uterino e interfere no 
desenvolvimento motor normal da criança. 
C) Resulta de uma lesão ou mau desenvolvimento do Sistema Nervoso Central, de caráter não 
progressivo, que atinge o desenvolvimento motor normal da criança; 
D) É uma deficiência motora devido ao excesso de produção de neurotransmissor. 
 
10. O agente etiológico de maior incidência nos casos de endocardite bacteriana, encontrado em grande 
quantidade na cavidade oral, é: 
A) Streptococcus viridans. 
B) Prevotella Intermedia. 
C) Lactobacilos. 
D) Treponemma palidum. 
 
11. Sobre o tratamento odontológico cirúrgico de pacientes com risco de desenvolvimento de Endocardite 
Infecciosa, assinale a opção VERDADEIRA : 
A) Diante de todos os pacientes com risco de desenvolvimento dessa alteração, deve-se realizar 
procedimento de profilaxia antibiótica prévia. 
B) Deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia diante de pacientes com baixo risco de 
desenvolvimento de endocardite, evitando-se assim qualquer probabilidade de bacteremia. 
C) Deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia diante de pacientes com alto risco ou de 
risco significativo de desenvolvimento de Endocardite, diante de procedimentos cruentos com 
sangramento e bacteremia. 
D) Como medida de prevenção contra a resistência antibiótica, deve-se realizar procedimento de 
profilaxia antibiótica prévia somente diante de pacientes com alto risco de desenvolvimento de 
Endocardite. 
 
12.  A melhor época para o atendimento odontológico de gestantes é: 
A) Primeiro mês de gestação. 
B) Segundo trimestre de gestação. 
C) Terceiro trimestre de gestação. 
D) Primeiro trimestre de gestação. 
 
13.  Sobre angina do peito, marque a alternativa VERDADEIRA : 
A) Representa um conjunto de cardiopatias fibrosantes sintomáticas. 
B) Representa um conjunto de cardiopatias isquêmicas sintomáticas. 
C) Não se encontra associada às obstruções ateroscleróticas das artérias coronárias. 
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D) Quando comparada ao infarto do miocárdio, apresenta sintomatologia dolorosa mais intensa e de 
característica não-compressiva. 
 
14. A síndrome de hipotensão supina pode ocorrer durante o atendimento odontológico e é mais comum 
em pacientes: 
A) Nefropatas. 
B) Diabéticos. 
C) Hipertensos. 
D) Gestantes. 
 
15. Recentemente uma nova complicação bucal associada ao tratamento do câncer foi identificada, a 
osteonecrose associada a bifosfonatos. Sobre essa classe de medicamentos, assinale a alternativa 
INCORRETA : 
A) São inibidores da atividade osteoclástica. 
B) São utilizados em uma ampla gama de condições como osteoporose, hipercalcemia em malignidades, 
Doença de Paget. 
C) Reduzem eventos esqueléticos associados ao mieloma múltiplo e a tumores sólidos metastáticos 
ósseos. 
D) Acumulam-se na matriz óssea por um tempo relativamente pequeno. 
 
16.  Sobre a recente classificação da pressão arterial em adultos, podemos afirmar que: 
A) Sua classificação divide-se em Normal, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2. 
B) A hipertensão estágio 1 consiste em uma PA sistólica ≥ 160mmHg ou em uma PA diastólica ≥ 
100mmHg. 
C) Classifica-se uma PA como Normal quando apresenta uma PA sistólica < 120mmHg e uma PA 
diastólica < 80 mmHg. 
D) O estágio de pré-hipertensão caracteriza-se quando o paciente apresenta histórico de hipertensão na 
família. 
 
17. Condição rara causada por uma alteração genética, caracterizada por uma craniossinostrose, proptose 
ocular associado ao hipertelorismo e inclinação para baixo das fissuras palpebrais laterais, é sempre 
observado sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos e dos pés. Dentre as manifestações 
orais caracterizam fenda do palato mole, úvula bífida, apinhamento dentário devido à hipoplasia da 
maxila e tipicamente, má oclusão tipo classe III ocorre e pode estar associada à mordida aberta anterior e 
à mordida cruzada posterior:  
A) Síndrome de Asperger. 
B) Síndrome de Rett. 
C) Síndrome de Apert. 
D) Síndrome de Pallister–Killian. 
 
18.  Sobre as Hepatites virais, assinale a afirmativa CORRETA: 
A) O HBV é encontrado no sangue e em outros fluidos corporais como saliva, lágrima, sêmen e secreção 
vaginal, tendo, portando, diversos meios de transmissão. 
B) O HCV tem pouca implicância na pratica odontológica. 
C) O vírus da hepatite A encontra-se erradicado no Brasil. 
D) Paciente com Hepatite B, sem evolução para insuficiência hepática, necessita de profilaxia antibiótica 
em procedimentos cruentos. 
 
19.  Sobre a doença de Parkinson, assinale a alternativa INCORRETA : 
A) É um distúrbio neurodegenerativo progressivo dos neurônios que produzem dopamina. 
B) Afeta principalmente mulheres com pico de idade entre 55 e 66 anos. 
C) Constitui-se em uma doença comum do SNC. 
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D) Dentre as preocupações odontológicas, a rigidez muscular e movimentos musculares repetitivos 
podem dificultar o atendimento odontológico. 
 
20.  Sobre o tratamento odontológico em um paciente com câncer de boca em região de assoalho de boca 
que irá se submeter a tratamento cirúrgico e radioterápico, marque a afirmativa INCORRETA : 
A) O cirurgião-dentista deve realizar uma avaliação bucal pré-tratamento em todos os pacientes que irão 
iniciar a terapia radioterápica. 
B) Dentre os cuidados pré-tratamento deve-se incluir instruções de higiene oral e fluorterapia. 
C) Pacientes submetidos a radioterapia em região de cabeça e pescoço podem realizar qualquer tipo de 
procedimento odontológico em um período posterior a 5 anos da terapia sem risco de osteoradionecrose. 
D) Dentre os achados bucais após período de radioterapia podemos observar múltiplas mucosites, 
xerostomia e cáries de radiação. 




