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Cargo: Dentista 
 
Língua Portuguesa 
  
Leia o texto da Clarice Lispector abaixo e responda as questões: 
 
As Caridades Odiosas 
   
(...) Foi em uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu 
passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos, 
como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: 
alguma coisa se enganchara na minha saia. Voltei-me e vi que se 
tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino a 
que a sujeira e o sangue interno davam um tom quente de pele. O 
menino estava de pé no degrau da grande confeitaria. Seus olhos, 
mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua 
paciente aflição. Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, 
antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco aturdida 
eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me 
ceifara os pensamentos 
.-Um doce, moça, compre um doce pra mim. Acordei finalmente. O 
que estivera pensando antes de encontrar o menino? O fato é que 
o pedido deste pareceu cumular uma lacuna, dar uma resposta 
que podia servir para qualquer pergunta, assim como uma grande 
chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de água. Sem 
olhar para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas 
da confeitaria onde possivelmente algum conhecido tomava 
sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus 
sabe explicar: um doce para o menino. 
De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a 
cena, humilhante para mim, terminasse logo. Perguntei-lhe: que 
doce você.. 
.Antes de terminar, o menino disse apontando depressa com o 
dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um instante 
perplexa, eu me recompus logo e ordenei, com aspereza, à 
caixeira que o servisse 
.-Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro 
.Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com 
ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um instante e 
disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não 
precisa de outro não. Ele poupava a minha bondade 
.-Precisa sim, corte eu ofegante, empurrando-o para a frente. O 
menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo. Recebeu um doce 
em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo 
talvez de apertá-los. Mesmo os doces estavam tão acima do 
menino escuro. E foi sem olhar para mim que ele, mais do que foi 
embora, fugiu. A caixeirinha olhava tudo: 
-Afinal, uma alma caridosa apareceu. Esse menino estava nesta 
porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas que 
passavam, mas ninguém quis dar 
.Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De vergonha 
mesmo? Era inútil querer voltar aos pensamentos anteriores. Eu 
estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e 
vergonha. Mas, fora necessário um menino magro e escuro... E 
para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um 
doce 
.E as pessoas que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria 
saber com autocrueldade era o seguinte: temera que os outros me 
vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando 
atravessei a rua, o que teria sido piedade já se estrangulara sob 
outros sentimentos. E, agora sozinha, meus pensamentos voltaram 
lentamente a ser os anteriores, só que inúteis. 

Clarice Lispector 
 
01. ” Ele poupava a minha bondade”. A atitude do menino que 
levou a essa constatação foi:  
a) a recusa inicial de escolher outro doce. 
b) o gesto do menino que a reteve pelo vestido. 
c) o sentimento de amor e vergonha. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
02. Para exercer a piedade da narradora, foi preciso a junção de 
dois fatores que são: 

a) a sujeira do menino e o seu sangue interno. 
b) um conhecido tomando sorvete e olhando os doces da 

confeitaria. 
c) o menino pedinte e a negativa de outros em lhe dar o doce. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
03. Na oração abaixo os fonemas da palavra em negrito são 
classificados como: 
“Assim como uma grande chuva pode matar a sede de quem 
queria uns goles de água.” 
a) vogais. 
b) semivogais. 
c) consoantes. 
d) nasais. 
 
04. “O menino ficou o tempo todo cabisbaixo.” 
Na oração acima  a palavra cabisbaixo  pertence ao processo de 
formação de palavras por composição   que pode efetuar-se por: 
a) justaposição 
b) redução 
c) onomatopéias 
d) aglutinação 
 
05. “ Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para 
mim, terminasse logo. ‘ 
Na oração acima o negrito relaciona-se a um Substantivo 
Uniforme: 
a) Epiceno. 
b) Comuns de dois Gêneros. 
c) Sobrecomuns. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
06. “ Voltei-me e vi uma mão pequena e escura. 
Classifique a oração acima de acordo com o processo de 
coordenação: 
a) Oração Coordenada Sindética Adversativa. 
b) Oração Coordenada Assindética. 
c) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 
d) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 
 
07. “-Um doce, moça, compre um doce pra mim.” 
Identifique que tipo de Discurso prevalece na oração acima: 
a) Discurso Direto. 
b) Discurso Indireto. 
c) Discurso Indireto Livre. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
08. “Recebeu um doce em cada mão.” 
Assinale a alternativa correta de acordo com a sua Concordância: 
a) Concordância Nominal. 
b) Concordância Verbal. 
c) As alternativas a e b estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
09. ”Cumpriremos com o nosso dever.” 
Identifique a alternativa correta conforme a Regência: 
a) Regência Nominal. 
b) Regência Indireta. 
c) Regência Verbal. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
10. As palavras ratificar e retificar são identificadas de acordo com 
a sua significação de: 
a) Homônimos 
b) Polissemia 
c) Sinônimos 
d) Parônimos 
 
Leia o poema abaixo e responda as questões: 
 
MEUS OITO ANOS 
 
Oh! que saudades que tenho 
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Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 
— Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é — lago sereno, 
O céu — um manto azulado, 
O mundo — um sonho dourado, 
A vida — um hino d'amor! 
Que aurora, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d'estrelas, 
A terra de aromas cheia 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez das mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 
 
Cassimiro de Abreu 
 
11. O significado denotativo da palavra aurora é: 
a) amanhecer. 
b) começo da vida. 
c) Infância. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
12. Cassimiro de Abreu deixa implícita uma comparação ao utilizar 
o termo aurora que é: 
a) o ciclo da vida animal. 
b) o ciclo da natureza. 
c) o ciclo das estrelas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
13. Assinale a alternativa correta em relação a pontuação:  
a) A terra, o mar o céu, tudo apregoa a glória de Deus. 
b) Astrônomos já tentaram estabelecer contato com seres 

extraterrenos: suas tentativas, porém, foram infrutíferas. 
c) ”É triste dizer; o velho às vezes se embriagava. “(Carlos Leat) 
d) “–Podemos avisar sua tia, não?” (Graciliano Ramos) 
 
14. As palavras incipiente e insipiente são identificadas de acordo 
com a sua significação de: 
a) Sinônimos. 
b) Polissemia. 
c) Homônimos. 
d) Parônimos. 
 
15. Identifique a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente: 
a) pônei, tóxico, pônei, câmara, supôs. 
b) órgão, supos, camara, lâmpada, pônei. 
c) pônei, toxico, anus, câmara, supôs. 
d) grátis, pônei, lampada, câmara, supôs. 
 
16. É correto afirmar que Informações por Inferências são: 
a) conteúdos que ficam a margem da discussão, são conteúdos 

implícitos. 

b) conteúdos que possuem sentidos derivados, que atribuímos a 
um enunciado depois de constatar que seu sentido literal é 
irrelevante para a situação. 

c) são informações previsíveis que não precisam ser explicitadas 
no momento da produção do texto; são também chamadas de 
subentendidos. 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os 
seguintes pressuposto: 
I. Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, 
garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da 
estratégia adotada pelo município para sua organização; 
II. Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede 
de serviços e como parte indissociável dessa; 
III. Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, 
articulando o indivíduo com o coletivo, a promoção e a prevenção 
com o tratamento e a recuperação da saúde da população 
adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer 
cidadão em situação de urgência; 
IV. Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território 
subsidiando o planejamento deve-se buscar que as ações sejam 
precedidas de um diagnóstico das condições de saúde-doença das 
populações, através da abordagem familiar e das relações que se 
estabelecem no território onde se desenvolve a prática de saúde; 
V. Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de 
indicadores adequados, o que implica a existência de registros 
fáceis, confiáveis e contínuos; 
VI. Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas 
contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e 
determinantes do processo saúde-doença, atuação intersetorial e 
ações sobre o território; 
VII. Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia 
na reorganização da atenção básica. 
a) I, II, III, e V estão corretas. 
b) II, IV, V, e VII estão corretas. 
c) I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas. 
d) I, II, IV, V, VI e VII estão corretas. 

 
18. Em relação a Ações de Promoção e Proteção de Saúde é 
incorreto afirmar que: 
a) Esse grupo de ações pode ser desenvolvido pelo sistema de 

saúde, articulados com outras instituições governamentais, 
empresas, associações comunitárias e com a população e 
seus órgãos de representação. 

b) A promoção da saúde bucal esta inserida num conceito amplo 
de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do 
setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais 
práticas de saúde coletiva. 

c) As ações de proteção da saúde podem ser desenvolvidas no 
nível individual e/ou coletivo. Para as ações que incidem nos 
dois níveis, deverá garantir-se o acesso a escova e pastas 
fluoretadas. 

d) As ações de promoção da saúde apenas trabalham com 
abordagens sobre fatores de risco ou de proteção simultâneos 
para a doença da cavidade bucal, excluindo assim doenças 
como o diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer. 
 

19. O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em 
saúde bucal tem os seguintes princípios: 
I. Gestão Participativa; 
II. Ética; 
III. Acesso; 
IV. Acolhimento; 
V. Vínculo; 
VI. Responsabilidade Profissional. 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) II, III e V estão corretas. 
c) I, II, III e VI estão corretas. 
d) II, IV, V e VI estão corretas. 
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20. A rotina de trabalho da Equipe da Saúde da Família inclui 
processos de conhecimentos do território e da população, bem 
como a dinâmica familiar e social que se constituem em subsídios 
valiosos ao planejamento, ao acompanhamento de ações e 
avaliação. Assinale a alternativa que não compõe este processo: 
a) Realização e atualização de mapeamento da área de 

abrangência com identificação das áreas de riscos e 
vulnerabilidade; 

b) O cadastro das famílias e a atualização constante das 
informações; 

c) Acompanhamento semestral das famílias, a partir de visitas 
domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde e 
equipe; 

d) Desenvolvimento de mecanismo de escuta da comunidade. 
 

21. Em relação ao Sistema de Informação e atenção Básica (SIAB) 
é correto afirmar que: 
a) É um sistema utilizado em todos os níveis de gestão, 

constituindo-se um importante instrumento de informação sobre 
a rede de serviços e os procedimentos realizados pela Unidade 
de Saúde; 

b) É um sistema de informação da Estratégia Saúde da Família 
que permite o conhecimento da realidade da população 
acompanhada. No que se refere a saúde bucal, deve ser 
alimentado apenas pelas equipes Saúde Bucal da Estratégia 
Saúde da Família; 

c) É um sistema de informação de cadastro, de estabelecimento 
de saúde, de profissionais, de equipamentos de saúde e de 
Equipes Saúde da Família com ou sem Equipes  Saúde Bucal; 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

22. Fundamental a organização da atenção básica do SUS, a 
estratégia de Saúde da Família foi criada em 1994 e normatizada 
pela Norma Operacional Básica do SUS de 1996-NOB/SUS-96, 
que definiu suas formulas de financiamento incluindo-a no Piso da 
Atenção Básica- PAB. Com base nessa afirmação é incorreto 
afirmar que: 
a) Na estratégia de Saúde da Família a visita domiciliar não é um 

procedimento rotineiro, preferencialmente realizado pelo ACS; 
b) A estratégia de Saúde da Família é socialmente sensível, suas 

ações colocam frente a frente o profissional com a realidade; 
c) É fundamental que se tenha cuidado com as pessoas, suas 

condições de vida seus valores, seus hábitos, pois há uma 
historia peculiar envolvendo cada situação; 

d) O território e a população, trabalho em equipe e a 
intersetorialidade constitui eixos fundamentais de sua 
concepção, e as visitas domiciliares uma de suas principais 
estratégias, objetivando ampliar o acesso aos serviços e criar 
vínculos com a população; 
 

23. Quais são as atribuições comuns aos profissionais de saúde 
bucal no PSF? 
I- Participar do processo de planejamento, acompanhamento e 
avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência 
das Unidades Básicas de Saúde da Família; 
II- Identificar as necessidades e expectativas da população em 
relação a saúde bucal; 
III- estimular e executar medidas de promoção da saúde, 
atividades educativas e preventivas em saúde bucal; 
IV- Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua 
área de abrangência; 
V- Organizar o processos de trabalho de acordo com as diretrizes 
do PSF e Plano de Saúde Municipal; 
VI- Sensibilizar a família para a importância da saúde bucal, da 
manutenção da saúde da família; 
VII- Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as 
necessidades identificadas; 
VIII- Desenvolver ações intersetoriais para promoção da saúde 
bucal; 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente a II, III, VII e VIII estão corretas. 
c) Somente a I, III, IV, V, VI estão corretas. 
d) Somente a V, VI, VII e VIII estão corretas. 

24. De acordo com o Código de Ética, em relação  as entidades 
com atividades no âmbito da odontologia, constitui infração ética: 
a) Oferecer tratamento dentro dos padrões de qualidade; 
b) Apregoar de acordo com o Código de Ética vantagens irreais, 

visando estabelecer concorrência com entidades congêneres; 
c) Anunciar especialidades inscrita no CRO; 
d) Prestar serviços ajustados no contrato; 

 
25. Em relação ao artigo 3º do Código de Ética, constitui direitos 
fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 
especificas: 
a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade de 

convicção, nos limites de suas atribuições, observados o 
estado atual da ciência e sua dignidade profissional; 

b) Resguardar o segredo profissional; 
c) Exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as 

condições de trabalhos não sejam dignas, seguras e salubres; 
d) Recusar qualquer disposição estatuaria ou regimental de 

instituição publica ou privada que limite a escolha dos meios a 
serem postos em pratica para o estabelecimento do 
diagnostico e para a execução do tratamento, salvo quando em 
beneficio ou a livre escolha do paciente; 
 

26. É de competência do Cirurgião Dentista de acordo com o artigo 
6º da Lei 5081/66, exceto: 
a) Praticar todos os atos pertinentes a odontologia, decorrente de 

conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de 
pós graduação; 

b) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso 
interno e externo indicadas em odontologia; 

c) Atestar no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos 
e outros, inclusive para justificação de falta ao emprego; 

d) Proceder a necropsia de todos os órgãos do cadáver; 
 

27. Todo ato operatório constitui-se da soma ou mesmo da 
combinação de procedimentos simples, cada um deles executado 
com técnica e instrumental apropriado. Esses procedimentos são 
chamados de manobras cirúrgicas fundamentais. Segundo as 
alternativas abaixo qual manobra se aplica a Diérese? 
a) São as manobras que visão romper (incisão) ou interromper 

(divulsão) a integridade tecidual. Representa os meios pelos 
quais o cirurgião pode penetrar através dos tecidos e atingir a 
área anatômica de interesse cirúrgico; 

b) É a cirurgia propriamente dita, inclui-se as manobras cirúrgicas 
fundamentais pelas quais retiramos porção ou todo um órgão; 

c) São as manobras que visão manter reposicionadas as 
estruturas anatômicas que foram rompidas ou interrompidas 
durante o desenvolvimento do ato operatório. São de 
fundamental importância à evolução da ferida cirúrgica, 
principalmente por favorecer a imobilização dos tecidos, por 
reduzirem os espaços anatômicos e por criarem condições 
para estabilização do coágulo; 

d) N.D.A. 
  

28. Assinale a alternativa correta em relação aos matérias 
auxiliares em cirurgia: 
a) Pinça hemostática podem ser retas ou curvas tipo “halstead” ( 

com 12 cm de comprimento) são usadas para hemostasia, 
provocando o esmagamento de tecidos moles em casos de 
hemorragia em lençol (capilar) ou para laqueamento de vasos. 
São igualmente utilizados para pinçamento de frenulos  labial e 
lingual em caso de frenulectomia; 

b) Pinça de “Allis” são utilizadas como auxiliares para tomada de 
retalhos; 

c) Pinça de servidão serve para segurar o campo fenestrado; 
d) Pinça de “bakals” é usado para pegar, pinçar tecidos; 

 
29. De acordo com “Pell” e “Gregory”, a posição do 3º molar 
inferior incluso com o ramo ascendente da mandíbula e a distal do 
2º molar inferior irrompido, assinale a classificação que está 
correta: 
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a) Classificação I: o espaço entre o ramo ascendente e distal do 
pequeno molar é menor que o diâmetro mésio distal do 3º 
molar incluso; 

b) Classificação II: há espaço suficiente entre o ramo ascendente 
da mandíbula e o segundo molar para acomodação do 3º molar 
incluso; 

c) Classificação III: não há espaço, isto é o 3º molar esta quase 
que ou totalmente incluso no ramo ascendente da mandíbula; 

d) N.D.A. 
 

30. Em relação a revelação das radiografias o equipamento 
necessário para processar imagens radiográficas em alta 
qualidade deve possuir as seguintes características, exceto: 
a) Troca constante de água para lavar o filme de modo a evitar 

contaminação química; 
b) Iluminação adequada na câmara escura, a cor e a intensidade 

da lanterna de segurança (luz e filtro) devem ser adequados ao 
tipo de filme manipulado, para evitar o aumento da densidade 
de base do filme; 

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

d) As caixas vermelhas devem ser revestidas com uma forração 
opaca, deve-se garantir que haja velamento durante os 3-5 
minutos de revelação; 
 

31. O exame radiográfico é um valioso método auxiliar de 
diagnostico nos diversos procedimentos adotados pelo Cirurgião 
Dentista, sendo realizado em qualquer manobra clinica pré, trans 
ou pós operatória e para a realização dela alguns cuidados devem 
ser tomados para garantir a segurança da equipe odontológica e 
do paciente. Assinale a alternativa correta em relação as tomadas 
radiográficas: 
a) Deve ser utilizado o avental de plumbifero com no mínimo 0,60 

mm de chumbo e que garanta a proteção do tronco dos 
pacientes; 

b) Para radiografias intra orais o diâmetro do campo não deve ser 
superior a 3 cm na extremidade de saída do localizador; 

c) Todo individuo pode administrar, intencionalmente radiações 
ionizantes em seres humanos; 

d) O tempo de exposição deve ser o menor possível, consistente 
com a obtenção de imagem de boa qualidade. Isso inclui o uso 
de receptor de imagem mais sensível que possa fornecer o 
nível de contraste e detalhe necessário. No caso de 
radiografias extra orais, deve-se utilizar uma combinação de 
filme e tela intensificadora com o mesmo critério; 
 

32. Em relação a orientação a saúde bucal assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes 

mesmo da erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze 
embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva; 

b) A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro dente 
decíduo, e é necessário o uso de dentifrício; 

c) Em torno dos 5 anos, os incisivos e molares permanentes 
iniciam sua erupção nesta fase, deve-se reforçar a importância 
da higiene nos dentes permanentes recém erupcionados; 

d) Com a aproximação da idade adulta, cresce o risco as doenças 
periodontais e também ocorre a redução do risco biológico à 
carie; 
 

33. É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção 
Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas 
comunidades. Os principais agravos que acometem a saúde bucal 
e que tem sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de 
sua prevalência e gravidade são: 
a) 1º cárie dentária, 2º câncer da boca, 3º doença periodontal, 4º 

traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 
7º má oclusão; 

b) 1º câncer de boca, 2º cárie dentária, 3º doença periodontal, 4º 
traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 
7º má oclusão; 

c) 1º doença periodontal, 2º cárie dentária, 3º câncer de boca, 4º 
traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 
7º má oclusão; 

d) 1º cárie dentária, 2º doença periodontal, 3º câncer de boca, 4º 
traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 
7º má oclusão; 
 

34. Em relação à cárie dentária os aspectos conceituais e 
epidemiológicos assinale a alternativa incorreta: 
a) No Brasil quase 27% das crianças de 18 a 36 meses e 60% das 

crianças de 5 anos de idade apresentam pelo menos um dente 
decíduo com experiência de cárie; 

b) Na dentição permanente quase 10% das crianças de 12 anos e 
cerca de 70% dos adolescentes de 15 a 19 anos apresentam 
pelo menos um dente permanente com experiência de cárie; 

c) Perdas dentárias progressivas e precoces foram constatadas; 
mais de 28% dos adultos e 75% dos idosos não possuem 
nenhum dente funcional em pelo menos em uma arcada da 
boca; 

d) A média de dentes atacados pela cárie entre os adultos (35 a 44 
anos) é de 20,1 dentes e 27,8 dentes na faixa etária de 65 a 74 
anos; 
 

35. A lesão cariosa é considerada como manifestação clinica de 
uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das bactérias 
resulta em um continuo processo de desmineralização e 
remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse 
processo pode causar uma progressão da desmineralização do 
dente com consequente formação da lesão cárie. Em relação a 
doença cárie assinale a alternativa incorreta: 
a) Considera-se hoje, que os estágios anteriores da doença antes 

da cavidade podem ser paralisados por ações de promoções a 
saúde e prevenção; 

b) Os principais fatores de risco da doença cárie são: fatores 
culturais e sócio econômicos, falta de acesso ao flúor, 
deficiente controle mecânico do biofilme, consumo excessivo e 
freqüente de açúcar e xerostomia; 

c) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie garante 
o controle do processo da doença; 

d) Para controle e prevenção da cárie na população destacam-se 
medidas de saúde pública intersetoriais e educativas que 
possibilitem acesso a alguma forma de flúor, redução do 
consumo de açúcar e disponibilidade de informação 
sistemática sobre os fatores de risco e auto cuidado; 
 

36. São atribuições do Cirurgião Dentista em relação a equipe de 
Saúde da Família, exceto: 
a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal; 

b) Realizar atividades programadas e de atenção á demanda 
espontânea; 

c) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a 
saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

d) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos; 
 

37. O Sistema Único de saúde teve seus princípios estabelecidos 
na Lei Orgânica de saúde. O principio da equidade se refere a: 
a) Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema 

de saúde, respeitando a diversidade, entre povos e regiões; 
b) A atenção a saúde inclui tanto os meios curativos, quanto os 

preventivos, tanto os individuais quanto os coletivos; 
c) A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser 

humano, cabendo ao Estado garantir condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício e o acesso a atenção e assistência a 
saúde em todos os níveis de complexidade; 

d) Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua 
área de abrangência, conduzindo a negociação com os 
prestadores e assumindo o comando das políticas de saúde; 
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38. São objetivos do SUS? 
a) Ação de ordem social que vise arrecadação de recursos 

estrangeiros; 
b) Identificação e divulgação de fatores determinantes, formulação 

de política de saúde promovida no campo econômico e social, 
assistência de pessoas, proteção e recuperação da saúde; 

c) Identificação de fatores não relacionados com a saúde; 
d) Política financeira internacional de incentivo a saúde; 

 
39. Ao exame clínico podemos verificar algumas alterações de 
tecidos moles bucais. Qual é o diagnóstico para a anomalia 
congênita mais prevalente na cavidade bucal, estando presente 
em quase 6% da população, acomete a porção dorsal da língua e 
caracteriza-se clinicamente por fissuras ou sulcos: 
a) Língua pilosa. 
b) Língua geográfica ou glossite migratória benigna. 
c) Língua fissurada. 
d) Língua saburrosa. 

 
40. O aspecto clínico da língua geográfica é de fácil diagnóstico, e 
é rara a necessidade de biópsia. Somente em casos duvidoso é 
necessário fazer a biopsia pra diferenciar a língua geográfica de 
quais alterações bucais? 
a) Candidíase, leucoplasia, líquen plano e o lupo eritematoso. 
b) Quelite angular e eritroplasia. 
c) Sialorréia,rânula e estomatite. 
d) Candidíase, eritroplasia e sialorréia.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




