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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

Conhecimentos Gerais em Saúde Pública Conhecimentos Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 20 2,50 cada 21 a 40 2,50 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 
 

 

DENTISTA 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA 
1. Nos termos da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
entre outras: 

 

a) centralização da direção em cada esfera de governo 
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
c) participação do muncicípio 
d) participação dos servidores públicos  

 

2. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) 
do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. 

 

a) Pacto pela Saúde 
b) SUS 
c) Gestão Municipal 
d) Pacto pela Vida 

 

3. O Sistema Único de Saúde dos termos da lei n° 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

 

I. a Conferência de Saúde 
II. os Conselhos Municipais 

III. a Secretária Mucnicipal 
IV. o Conselho de Saúde 

 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Apenas I e III estão corretas 

 

4. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são, EXCETO:  
 

a) segregação 
b) qualidade 
c) eqüidade  
d) participação social 

 

5. Marque (V) verdadeiro ou (F) quando julgar a afirmação falsa: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. (  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.  
II. (  ) A estratégia de Saúde da Família é um projeto do ministério público, condicionada pela evolução do 

sistema de saúde no Brasil.  
III. (   ) A Saúde da Família estratégia estruturante dos sistemas estaduais de saúde tem provocado um 

importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no pacto pela saúde.  
IV. (  ) As equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.  
 

Assinale a opção correta: 
 

a) F – V –V – F 
b) F – F – V – F 
c) V – V –F – V 
d) V – F – F – V 

 

6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei, EXCETO: 

 

a) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
c) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
d) fiscalizar a qualidade dos alimentos e gorduras, bem como bebidas alcoólicas para consumo hospitalar. 
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7. Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados de formas distintas em relação à rede do SUS: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro especializado 
II. ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família 
III. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional 
IV. ligados a uma unidade básica de saúde da Família não-governamental 

 

Assinale a opção correta: 
 

a) Apenas IV está incorreta 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas I e II estão corretas 
d) Apenas III está incorreta 

 

8. As principais modalidades de indicadores de saúde são, EXCETO: 
 

a) Morbidade  
b) Nutrição  
c) Condições socioeconômicas 
d) Serviços sociais 

 

9. De acordo, com a Lei 8.080/90 - serão criadas ___________ de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução 
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

a) comissões intersetoriais 
b) conselhos de saúde 
c) conselhos especiais 
d) comissões setorizadas 

 

10. Além da mortalidade, os maiores indicadores demográficos são, EXCETO: 
 

a) natalidade 
b) fecundidade 
c) estrutura demográfica 
d) distribuição por sexo da população 

 

11. O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo que é de responsabilidade 
______________________ acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando. 

 

a) do Ministério Público 
b) dos Conselhos de Saúde 
c) da Secretária Municipal 
d) da Assistente Social 

 

12. Identifique algumas das competências estabelecidas no Regulamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária:  

 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

I. estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais 
pesados e outros que envolvam risco à saúde;  

II. proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e 
insumos, em caso de violação da legislação de risco iminente à saúde;  

III. autorizar e controlar o de funcionamento de empresas pertinentes com risco iminente à saúde dentro da 
legislação. 

IV. monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais que integram o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. 
 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II e IV estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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13. A saúde da família é uma estratégia prioritária da atenção básica de acordo com os preceitos do SUS. Indique 
algumas áreas, entre outras, para sua atuação, EXCETO: 

 
a) Controle do diabetes mellitus 
b) Saúde bucal 
c) Saúde do coração 
d) Saúde do idoso 

 
14. De acordo, com a Lei 8.080/90 - estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, entre 

outros:  
 
a) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido toda a sociedade 
b) o controle da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde pública. 
c) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo de pessoas deficientes mentais.  
d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 
15. É de responsabilidade o controle e a fiscalização sanitária de alguns bens e produtos, entre outros, EXCETO: 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

a) medicamentos de uso humano e animal, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. 
b) saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes preferencialmente coletivos. 
c) imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados. 
d) órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. 

 
16. Nos termos da lei 8.080/90 - a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades, entre outras, EXCETO: 
 

a) alimentação e nutrição 
b) saneamento e meio ambiente 
c) cuidados com a família 
d) saúde do trabalhador 

 
17. As unidades de saúde da família serão instaladas, entre outros, nos (as): 

 
a) Posto de saúde 
b) Comunidades 
c) Clínicas médicas 
d) Escolas 

 
18. Nos termos da lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde nela citada, seguem as orientações e 

diretrizes previstas na Constituição Federal 1988, obedecendo aos seguintes princípios, entre outros: 
 

I. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
II. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
III. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
IV. participação da comunidade. 

 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas IV está correta 
b) Apenas III está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
19. O Pacto pela Saúde, afirma que os municípios devem assumir, entre outras, as ações de vigilância em saúde 

que compreende, EXCETO: 
 
a) epidemiológica 
b) sanitária  
c) farmacêutica 
d) ambiental 
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20. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, administrar a saúde da população segundo normas e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como funções, entre outras, EXCETO: 

 
a) supervisiona e realiza os serviços do Programa de Saúde da Família. 
b) atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social. 
c) administra convênios com órgãos públicos ou particulares. 
d) responsável pela supervisão e realização dos serviços de zoonose. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Dentre as características a baixo descritas, qual conjunto caracteriza sinais de inflamação gengival? 

 
I.  Margem gengival no nível da junção cemento esmalte 
II.  Brilho na margem gengival 
III.  Aumento do fluxo do fluido gengival 
IV.  Margem gengival espessa 
V.  Forma da margem gengival descreve arcos côncavos regulares 
VI.  Profundidade do sulco até 2mm 
VII.  Sangramento à sondagem e  espontâneo 

 
a) I, III, IV, VI 
b) I, II, V, VI  
c) II, III, IV, VII 
d) II, III, V, VII 

 
22. Tipo específico de periodontite que apresenta como características principais e secundárias: 

 
- Pacientes clinicamente saudáveis 
- Perda de inserção evolui rapidamente 
- Familial não hereditária  
- Quantidade de depósitos bacterianos não é relacionada à severidade da destruição periodontal 
- Anomalias na função de fagócitos 
- Níveis elevados de PGE2 e IL-1β 
- A progressão da perda de inserção pode ser auto-limitante 
- Estabelecimento próximo a puberdade 
- Resposta Imune evidente contra agentes infectantes 
- Perda de inserção proximal em incisivos e primeiros molares 
 
a) Periodontite Crônica 
b) Periodontite Agressiva Localizada 
c) Periodontite Agressiva Generalizada 
d) GUNA 
 
23. A cavidade pulpar situa-se geralmente no centro dos dentes. Quais fatores podem modificar ou não, sua 

morfologia interna? 
 
a) A idade do paciente não consegue modificar ao volume da câmara pulpar 
b) Restauração profunda é fator que não modifica a morfologia interna da cavidade pulpar 
c) Somente a cárie e o trauma dental podem modificar a forma da cavidade pulpar 
d) Cárie, abrasão e idade do paciente modificam a morfologia da cavidade pulpar  

 
24. Qual o tratamento mais indicado para: Lesão reversível, Lesão Irreversível e abscesso crônico? 

 
a) Pulpectomia, Pulpotomia e penetração desinfetante 
b) Pulpotomia, Pulpectomia e Traçado da fístula 
c) Pulpectomia, Pulpotomia e Drenagem 
d) Tratamento conservador, Pulpectomia e Penetração desinfetante 

 
25. O arco facial de um articulador: 

 
a) Ajuda a determinar a dimensão vertical de um paciente 
b) Leva em consideração o plano de Frankfurt 
c) Determina a posição de RC no registro da forquilha 
d) Determina com precisão o eixo condilar 
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26. Considerando-se o desenho a baixo uma pantografia dos movimentos mandibulares bordejantes no plano 
horizontal: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
Partindo-se da posição A para a posição C, ocorreu: 
 
a) Contração dos músculos depressores da mandíbula 
b) Contração do músculo pterigóideo lateral esquerdo 
c) Contração do músculo pterigóideo lateral direito 
d) Contração do músculo pterigóideo medial esquerdo 

 
27. Na prótese total unimaxilar: 

 
a) O ajuste do articulador é baseado no Desgaste de Paterson 
b) Os modelos são fixados com grampos para montagem no articulador 
c) O arco dentado é ajustado no Desgaste de Paterson 
d) O ajuste do articulador é baseado nas guias de mordidas em cera 

 
28. Quais as técnicas radiográficas mais indicadas para estudar e avaliar uma fratura no processo coronóide da 

mandíbula: 
 
a) PA de crânio, Perfil de Face, Towne 
b) Axial de Hirtz, Waters, Towne 
c) Lateral obliqua de mandíbula, PA de crânio 
d) Waters, Caldwell, Axial de Hirtz 

 
29. A técnica radiográfica intrabucal da bissetriz necessita de um rígido posicionamento da cabeça do paciente e 

angulações verticais e horizontais adequadas para sua correta realização. Para radiografar a região de pré-
molares na maxila temos: 

 
 

Ângulo Vertical Ângulo Horizontal Área de Incidência 

a) +50˚ a  55˚ o˚ Ápice nasal 

b) +20˚  a  30˚ 80˚  a  90˚ Encontro da linha que desce 
1cm atrás da comissura 
palpebral externa com a 
linha trago-asa do nariz 

c) +30˚  a  40˚ 70˚  a  80˚ Encontro da linha que desce 
do centro da pupila com a 
linha trago-asa do nariz 

d) +45˚  a  50˚ 60˚  a  75˚ Asa do nariz 
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30. O aleitamento materno é o primeiro fator a contribuir com o desenvolvimento da oclusão; é correto afirmar que: 
 
a) a importância do aleitamento materno está restrita, apenas, ao desenvolvimento imunológico de um recém-

nascido; 
b) o aleitamento materno auxilia apenas no desenvolvimento da mandíbula; 
c) a respiração nasal é o único processo favorecido pelo aleitamento materno; 
d) o aleitamento materno tem uma importância fundamental no desenvolvimento da oclusão, iniciando o 

desenvolvimento da mandíbula, da respiração nasal e fortalecendo a musculatura oral 
 
31. Quanto à classificação dos arcos decíduos (arcos dentários contendo apenas dentes decíduos), é correto afirmar 

que: 
 
a) o arco do Tipo I é o que apresenta espaços entre as coroas dos incisivos decíduos; 
b) o arco do Tipo II é o que apresenta espaços entre as coroas dos incisivos decíduos; 
c) o arco do Tipo I é o que apresenta ausência de espaços entre as coroas dos incisivos decíduos; 
d) as alternativas a) e c) estão corretas; 

 
32. A respeito da fase do “Patinho Feio”, podemos afirmar que: 

 
a) surge durante a dentição mista e desaparece naturalmente assim que a dentadura permanente se instala 

(considerando-se uma criança com desenvolvimento correto da oclusão); 
b) surge durante a fase da dentadura decídua e desaparece naturalmente assim que a dentadura permanente se 

instala (considerando-se uma criança com desenvolvimento correto da oclusão); 
c) surge durante a dentição mista e deve ser imediatamente tratada ortodonticamente; 
d) surge apenas na fase da dentadura permanente e é um dos indicativos de um inadequado desenvolvimento da 

oclusão; 
 
33. Quanto à perda precoce de um dente decíduo, podemos afirmar que: 

 
a) ocorre um aumento do perímetro do arco e do espaço para a erupção de um dente permanente; 
b) pode haver uma extrusão do dente antagonista, falta de espaço para a erupção de um dente permanente e 

diminuição do perímetro do arco; 
c) jamais ocorre problema algum por conta dessa perda precoce; 
d) pode ocorrer a intrusão do dente antagonista, devido à falta de estímulo mastigatório; 

 
34. Entre os fatores que causam a retenção prolongada de um dente decíduo, estão: 

 
a) falta de sincronismo entre rizólise e risogênese; 
b) anquilose do periodonto; 
c) ausência do dente permanente correspondente; 
d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
35. Quando temos dois dentes formados unidos apenas pelo cemento, sem confluência da dentina subjacente, 

podendo ser resultado do desenvolvimento ou ser pós-inflamatório. Trata-se de: 
 
a) Concrescência 
b) Geminação 
c) Fusão 
d) Dens in dente 

 
36. Qual a vitamina cuja carência  pode ocasionar sintomas como glossite, queilite angular e dor de garganta? 

 
a) Vitaminha A 
b) Vitamina C 
c) Riboflavina B2  
d) Vitamina K 

 
37. O sarcoma de tecidos moles mais comum na infância, cujo sítio mais freqüente na cavidade oral é o palato, 

denomina-se: 
 
a) Leiomiossarcoma 
b) Sarcoma de Kaposi 
c) Rabdomiossarcoma 
d) Angiossarcoma 
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38. Qual o tipo de cisto odontológico relacionado com a síndrome de Gorlin- Goltz? 
 
a) Gengival 
b) Folicular 
c) Ceratocisto 
d) Dentígero 

 
39. A estrutura anatômica intimamente relacionada com a localização de processos infecciosos nos dentes molares 

superiores localiza-se no: 
 
a) Músculo Pterigóideo Lateral 
b) Túber da maxila 
c) Músculo Masseter  
d) Músculo Bucinador 

 
40. Um carcinoma metastático da língua pode se disseminar por via linfática para? 

 
a) Linfonodos cervicais profundos 
b) Linfonodos labiais 
c) Linfonodos submandibulares 
d) Linfonodos parotídeos  

 




