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Cargo : Cirurgião Dentista I 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 
1985. 

01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição. 
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego 
da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie. 
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
 
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% 
no Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 
6.076, em outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por 
dia, ou oito, a cada hora. Na capital, o número de ataques 
também registrou alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em 
setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 
tipos de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a 
Violência, Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação 
dos dados. “Isso é muito importante para que o governo 
elabore ações de combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as 
ameaças, com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação 
ficam em terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, 
Jocileide Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 
e 40 anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as 
mulheres se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não 

basta fazer o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a 
representação”, diz a delegada.  
Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se 
afirmar que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o 

abuso praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de 

diminuir a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra 

a mulher. 
 

Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas 
e a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber 
água é bom para curar dor de cabeça e manter a pele 
tonificada, prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso 
porque estudiosos constataram que um adulto saudável, de 
porte médio, tem uma perda diária de dois litros de líquidos. 
Para deduzir que repor essa medida era o ideal para a ingestão 
foi um pulo. Agora, uma nova pesquisa realizada por 
especialistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
desmitifica os supostos poderes da água e defende que há 
poucas evidências de que o alto consumo do líquido traga 
benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a 
saúde em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele 
tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
 c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem 

menos e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
 
06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
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a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
 
07. Leia a tira e responda a questão:  

 
 Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz 
é possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por 
meios digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Leia o cartaz e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio 
da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 

Natureza. 
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 

laços de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive 

nua." 
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 
 

12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 

INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 

 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns 
em determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas 
com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, 
gestantes e portadores de algumas doenças crônicas 
debilitantes. 
  
 No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
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a) sintomas.  
b) febre.  
c) subtipos.  
d) gripe. 
 
14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas. 
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 

ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos 
os tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um 
filme do nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter 
tudo e a estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo 
seus tropeços aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema 
brasileiro ao gênero policial, que era bastante popular nos anos 
1970, mas que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz 
e de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. 
Aliás, nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO 
AO BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose 
de suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo 
assim, é prazeroso ver a construção do enredo e dos 
personagens, alguns deles feitos para fazer o público rir, como 
o do irmão gay da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, 
mas algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a 
Ponte dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O 
fato de ser um filme de ficção também deu a liberdade para os 
roteiristas tomarem os fatos reais apenas como inspiração para 
o roteiro. Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a 
possibilidade de o crime ter relação com o PCC e de um dos 
assaltantes ter escondido milhões em um caminhão cegonha 
aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do 
ponto de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor 
do filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, 
fazendo de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem 
ordinário do gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que 
mal utilizado, de vez em quando traz momentos bons, como 
Tonico Pereira cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo 
Animal”, a canção dos Mamonas), enquanto o Tatu (Gero 
Camilo) usa as suas ferramentas para aumentar o túnel. Talvez 
quem ainda tenha escapado um pouco do caricato tenha sido 
Eriberto Leão, uma das pontas do triângulo amoroso entre 
Hermila Guedes e Milhem Cortaz. Quanto aos policiais vividos 
por Lima Duarte e Giulia Gam, eles não têm a mesma sorte em 
seus retratos. Entre prós e contras, o filme até que se sai bem 
para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, 

mas ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 
 

16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda 
não se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 
a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Ao exame clinico podemos verificar algumas alterações de 
tecidos moles bucais. Qual é o diagnóstico para o seguinte 
caso? 
Afecção da língua em especial a face dorsal, de causa 
desconhecida e possível padrão hereditário, acomete 1 a 2% 
da população em qualquer idade e com predomínio nas 
mulheres. Caracteriza-se por várias placas eritematosa, 
despapiladas, circinadas, em geral indolores, com borda 
esbranquiçada e ligeiramente elevada. 
a) Língua fissurada; 
b) Língua geográfica ou glossite migratória benigna; 
c) Língua pilosa; 
d) Língua saburrosa; 
 
18. O instrumento recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para mensurar experiências presentes e 
passadas do ataque de cárie dentária na dentição permanente 
é o índice CPOD. Assinale a alternativa incorreta sobre o que 
se afirma a respeito do índice: 
a) Valores entre 4,5 a 6,5 são considerados como alto índice 

de cárie; 
b) Estudos revelam que a prevalência de cárie dentária 

expressa pelo índice CPOD mostra-se significativamente 
pior para a população de baixo nível sócio econômico; 

c) Valores entre 1,2 a 2,6 são considerado prevalência 
moderada; 

d) O índice CEOD é o correspondente ao CPOD em relação à 
dentição decídua, mas inclui só os dentes cariados (C), com 
extração indicada (E) e obturados (O), excluindo os 
extraídos devido às dificuldades em separar os que o foram 
por causa de cárie dos perdidos pelo processo natural de 
esfoliação dentária; 

 
19. Como uma boa radiografia é indispensável para um bom 
diagnóstico e tratamento, alguns cuidados devem ser 
observados. Em relação às Radiografias, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Para boas radiografias é preciso: enquadrar corretamente a 

área desejada, posicionar corretamente o filme, acertar o 
ângulo vertical, acertar o ângulo horizontal, posicionar 
corretamente o feixe central, ter tempo de exposição 
adequado, revelar, fixar e lavar corretamente; 

b) Diversos recursos poderão ser usados para conseguir maior 
aproximação do filme ao dente: 1º dobrar o canto do filme, 
2º dobrar o filme ao meio, 3º usar filme infantil, 4º dar ao 
filme uma forma de arco; 

c) Normalmente, a incidência do ângulo horizontal do raio X 
deve ser frontal ao dente a ser radiografado (ortorradial), 
exceto os pré molares inferiores e os molares superiores, 
de modo a permitir uma correta visualização das áreas de 
interesse; 

d) Revelar, fixar e lavar corretamente a radiografia ajuda na 
boa qualidade da imagem, quer para o exame imediato, 
quer para consultas no correr dos anos. Radiografias mal 
reveladas, fixadas e lavadas apresentaram manchas com o 
passar do tempo, tornando-se inúteis; 

 
20. As ações de Promoção e Proteção de saúde incluem 
também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou 
proteção simultâneas tanto para doenças da cavidade bucal 
quanto para outros agravos como diabetes, hipertensão, 
obesidade, trauma e câncer. Sobre os pacientes com diabetes, 
assinale a alternativa incorreta: 
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a) Na cavidade oral, o diabetes pode se manifestar com 
alterações nas glândulas salivares, na flora oral, epitélio 
gengival e fibras do ligamento gengival, no tecido ósseo no 
fluido sulcular e também no periodonto; 

b) Frequentemente os pacientes apresentam xerostomia, 
diminuição na saliva, dor ou sensibilidade dolorosa na 
língua e distúrbios de gustação 

c) É comum também a modificação da flora oral, havendo uma 
predominância de colônias de cândida albicans, 
estreptococcos hemolíticos, com tendência a candidíase 
oral e queilite angular; 

d) Para o atendimento ideal é marcar consultas curtas no meio 
da tarde; 

 
21. Os objetivos dos profissionais da área da saúde devem ser 
no sentido de envidar esforços para a prevenção das doenças. 
Uma vez a doença instalada, o profissional deve se valer de 
uma metodologia clinica eficiente que, por sua vez, possa 
proporcionar o diagnóstico efetivo o mais precoce possível. Em 
relação à metodologia clinica, assinale a alternativa incorreta: 
a) As etapas são: exame clínico, hipótese de diagnóstico, 

diagnóstico final, plano de tratamento, prognóstico e 
preservação. 

b) O exame clínico em odontologia é fundamental no processo 
de diagnóstico, proporciona o conhecimento do estado de 
saúde geral e bucal do paciente. 

c) Os exames subjetivos (anamnese) são: identificação, queixa 
principal, história da doença atual, história odontológica, 
história médica, antecedentes familiares e hábitos. 

d) O exame objetivo se constitui pelo exame físico. 
 
22. Na estratégia Saúde da Família, sugere-se que sejam 
realizadas ações de promoção a saúde voltadas aos grupos de 
cuidado: diabetes melittus, fumo, gestante, cardiopatas entre 
outros. Sobre o tratamento de pacientes gestantes, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O estado de saúde bucal apresentado durante a gestação 

tem relação com a saúde geral da gestante e pode 
influenciar na saúde geral e bucal do bebê; 

b) A técnica de adequação do meio bucal e o controle de placa 
são boas condutas odontológicas preventivas e podem ser 
indicadas garantindo conforto a gestante e a continuidade 
do tratamento após a gravidez; 

c) O 3º trimestre é o período mais adequado para a realização 
de intervenções clínicas e procedimentos odontológicos 
essenciais, sempre de acordo com as indicações; 

d) Exodontias ou cirurgias não são contraindicadas, mas deve-
se avaliar a possibilidade de realização do procedimento 
após a gravidez; 

 
23. Em relação à atenção a saúde bucal de pessoas com 
necessidades especiais, assinale a alternativa incorreta: 
a) Na odontologia é considerado paciente com necessidades 

especiais todo usuário que apresente uma ou mais 
limitações temporárias ou permanentes, de ordem mental, 
física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que 
o impeça de ser submetida uma situação odontológica 
convencional. 

b) Quando as intervenções odontológicas, estas devem ser as 
mais pertinentes ao quadro de cada usuário. A aplicação 
tópica de flúor e ART não devem ser realizadas nesses 
pacientes devido a pouca cooperação. 

c) A grande maioria destes usuários constitui uma clientela com 
necessidade de atendimento perfeitamente solucionável no 
âmbito da atenção primária, nas Unidades Básicas de 
Saúde. 

d) Os familiares e responsáveis devem ser orientados sobre 
sua conduta frente ao tratamento odontológico, devem ser 
criteriosamente informados pela equipe de saúde bucal 
sobre todos os passos a serem tomados antes e depois de 
cada intervenção com ênfase para os casos em que for 
necessário o uso de anestesia geral. 

24. De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 
2006, as competências específicas dos trabalhadores de saúde 
bucal Cirurgiões Dentistas que atuam na atenção básica por 
meio da Estratégia Saúde da Família são, exceto: 
a) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 

saúde bucal, incluído atendimento das urgências e das 
pequenas cirurgias ambulatoriais. 

b) Realizar diagnóstico com facilidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal. 

c) Contribuir e participar das atividades de educação 
permanente do THD, ACD e ESF. 

d) Proceder a desinfecção e a esterilização de materiais e 
instrumentos utilizados. 

 
25. Em relação às ações Intersetoriais e Ações Educativas que 
deve integrar a prática das Equipes de Saúde Bucal, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) As ações intersetoriais significam intervenções para mudar 

circunstâncias sociais e ambientais que afetam a saúde 
coletivamente e que possam conduzir a ambientes 
saudáveis; 

b) A educação em saúde deve ser parte das atribuições 
somente pra o Cirurgião Dentista, além dos atendimentos 
clínicos; 

c) A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos 
para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do 
processo saúde- doença e na condução de seus hábitos; 

d) N.D.A. 
 
26. O equipamento necessário para processar imagens 
radiográficas em alta qualidade deve possuir as seguintes 
características, exceto: 
a) As caixas vermelhas devem ser revestidas com uma 

forração opaca (por exemplo, feltro preto, papel alumínio ou 
pintura). Deve-se garantir que não haja velamento durante 
3-5 minutos da revelação; 

b) Tampas flutuantes nas cubas de revelação reduzem a 
oxidação do contato com o ar; 

c) As melhores revelações são nas caixas vermelhas por 
filtrarem adequadamente a luz; 

d) Troca constante da água para lavar o filme de modo a evitar 
a contaminação química; 

 
27. A inclusão dos profissionais de saúde bucal nas equipes de 
saúde da família dar-se-á por meio de duas modalidades. A 
Modalidade II é composta por: 
a) Somente pelo Cirurgião Dentista (CD); 
b) Pelo Cirurgião Dentista, Atendente de Consultório Dentário e 

Técnico em Higiene Dental; 
c) Pelo Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental; 
d) Pelo Cirurgião Dentista e Atendente de Consultório Dentário;  
 
28. É de responsabilidade do Ministério da Saúde exceto: 
a) Estabelecer normas e diretrizes para a reorganização das 

ações de saúde bucal na atenção básica por intermédio da 
estratégia de saúde da família; 

b) Prestar assessoria técnica aos estados e municípios relativa 
ao processo de implantação e de gerenciamento da saúde 
bucal no PSF; 

c) Elaborar e editar material didático para a capacitação dos 
profissionais de saúde bucal e dos agentes comunitários de 
saúde; 

d) Assegurar os vínculos dos profissionais de saúde bucal nas 
equipes de saúde da família, em regime de 40 horas 
semanais, por intermédio de contratação especifica e ou 
adequação dos profissionais já existentes na rede de 
serviços de saúde; 

 
29. A aplicação tópica de flúor (ATF) visa a prevenção e 
controle da cárie, através da utilização de produtos fluorados, 
em ações coletivas. A utilização de ATF com abrangência 
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universal é recomendada para a população nas quais se 
constate as seguintes situações, exceto: 
a) Exposição a água de abastecimento sem flúor; 
b) CPOD maior que 2 aos 12 anos de idade; 
c) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cáries 

aos 12 anos de idade; 
d) Exposição ao flúor na água a menos de 5 anos; 
 
30. Assinale a alternativa incorreta em relação à atenção à 
saúde bucal por grupos: 
a) Grupo de 0 a 5 anos- recomenda-se criar programas 

específicos de saúde bucal; 
b) Grupos de crianças e adolescentes (de 6-18 anos)- atenção 

deve ser adaptada a situação epidemiológica identificando 
e encaminhando os grupos de maior risco para atenção 
curativa individual; 

c) Grupo de adultos- Os adultos, em especial os trabalhadores, 
tem dificuldades no acesso as unidades de saúde nos 
horários de trabalho convencionais destes serviços, 
situação que conduz a um agravamento dos problemas 
existentes, transformando em urgência e motivo de falta ao 
trabalho, além das conseqüentes perdas dentárias; 

d) Grupo de idosos- pode- se garantir atendimento clínico 
individual do idoso (a) evitando as filas e trâmites 
burocráticos que dificultem o acesso com reserva de 
horários e dias específicos para o atendimento; 

  
31. De acordo com o Código de Ética Odontológico em relação 
com a equipe de saúde art.8° constitui infração ética, exceto: 
a) Desviar cliente de colega; 
b) Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal; 
c) Não negar injustificadamente, colaboração técnica de 

emergência ou serviços profissionais a colega; 
d) Ceder consultório ou laboratório, sem a observância da 

legislação pertinente; 
 
32. Podem ser consideradas complicações da exodontias, 
aquelas que vêm a surgir após algum tempo da realização do 
ato operatório, ou ainda no pós operatório, exceto: 
a) Dor pós operatória e alveolite; 
b) Infecção local e geral; 
c) Edemas; 
d) Enfisema após a extração; 
 
33. Na prevenção e tratamento das exodontias pode se afirmar 
que: 
a) O uso da extração cirúrgica (aberta) está indicada quando 

houver probabilidade de fratura radicular; 
b) O uso de alavancas não é indicado devido ao risco de 

perfuração de tecidos moles; 
c) Fazer bochechos nas primeiras horas ajuda a evitar 

alveolites; 
d) Para evitar laceração de retalho mucoso deve-se fornecer 

instruções pré operatórias ao paciente; 
 
34. A Lei 8080/90 estabelece como princípio do Sistema Único 
de Saúde, a descentralização político- administrativa, com 
direção única: 
a) Na esfera Regional; 
b) Na esfera estadual; 
c) Em cada esfera do governo; 
d) Na esfera Municipal do governo; 
 
35. São características do Sub Sistema de Atenção a Saúde 
Indígina: 
a) Hierarquizado; 
b) Descentralizado; 
c) Regionalizado; 
d) Todas as alternativas estão corretas; 
 
36. As radiografias intrabucais são de domínio mais amplo e 
aqueles profissionais que possuem aparelho de raio X devem 

conhecê-los e dominá-los bem, pois assim terão um excelente 
elemento para o diagnóstico e tratamento. Assinale a 
alternativa incorreta em relação às radiografias periapicais: 
a) As técnicas radiográficas periapicais, por variarem em 

função de uma serie de fatores, dentre os quais o 
posicionamento do dente, do filme e do ângulo de 
incidência do raio X, levam em alguns casos obtenção de 
imagens distorcidas e irreais onde as interpretações são 
comprometidas; 

b) A distância entre a ampola de raio X e o dente- filme é de 20 
cm na técnica de cilindro curto. A técnica de cilindro longo 
basea-se no aumento dessa distancia para 40 cm com os 
devidos ajustes (quadruplicação) do tempo de exposição.  
Tal distanciamento tende a diminuir as distorções de 
imagem; 

c) A técnica do cilindro longo leva vantagens sobre a do cilindro 
curto, mormente se o filme é colocado paralelo ao longo 
eixo do dente. Assim obtém-se a imagem mais próxima da 
real; 

d) A técnica da bissetriz ou cilindro longo basicamente consiste 
em fazer incidir o raio X perpendicularmente a bissetriz 
formada entre o longo eixo do dente e do filme; 

 
37. Na técnica periapical convencional, com angulagens 
programadas, é opcional. Nela o paciente é posicionado de tal 
forma que, estando com a boca aberta, o plano oclusal do 
maxilar a ser radiografado fique na horizontal. Então o cilindro 
direcionador é ajustado em qual angulação para os incisivos e 
caninos superiores? 
a) + 45°; 
b) + 35°; 
c) +25°; 
d) 0° a -5°; 
 
38. Segundo a Lei nº 5081 de 24 de agosto de 1966, artigo 6º- 
compete ao Cirurgião Dentista, exceto: 
a) Proceder a pericia Odontolegal em Fórum Civil, Criminal, 

Trabalhista em cede administrativa; 
b) Aplicar anestesia local e truncular; 
c) Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de 

acidentes graves que comprometem a vida e a saúde do 
paciente; 

d) Utilizar-se de serviços prestados por profissionais não 
habilitados legalmente; 

 
39. É correto afirmar, de acordo com o artigo 10° da  Lei 
8080/90: 
a) Que os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam; 

b) Não existe direção única no SUS; 
c) Os Estados não poderão constituir convênios; 
d) N.D.A. 
 
40. O CPITN é preconizado pela OMS e FDI para estudos que 
têm como objetivo conhecer a situação periodontal coletiva e 
dimensionar os recursos necessários. Em relação ao CPITN, é 
correto afirmar: 
a) Para realizar exames, utiliza-se uma sonda específica com 

esfera de 0,8 mm na ponta e área anelada em preto situada 
entre 3,5 e 5,5 mm da ponta. 

b) A boca é dividida em sextantes definidos pelos dentes 18-
14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 e 44-48. 

c) A presença de 4 ou mais dentes sem indicação de extração 
é pré-requisito ao exame dos sextantes, sem isso o 
sextante é cancelado. 

d) A força da sondagem deve ser superior a 20 gramas. 
 
 
 
 




