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048. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (buCo-maxilo)

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as ins-
tituições  poderão participar de forma  
do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência .

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde

(B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas

(C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais

(D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de 
Serviços de Saúde

(E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e 
sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:
 I. O Estado moderno é considerado a máxima organização 

que exerce o poder político soberano sobre todos os ha-
bitantes de um determinado município. 

 II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna 
e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da 
coesão social.

 III.  Fazem parte do município o território, o povo, o poder 
político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabe-
leceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que 
se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente 
e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna 
que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
são exercidas para preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

(A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais 
quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal 
fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a 
segurança da população.

(B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a seguran-
ça do meio ambiente local e a segurança da população.

(C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e mu-
nicipais, porque há competência concorrente para legislar 
sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio 
ambiente do trabalho.

(D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre 
direito do trabalho.

(E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem 
sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, 
estabelece o controle da prestação de serviços que se relacio-
nam direta ou indiretamente com a saúde.
Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da 
vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

(A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem 
seguir as orientações da vigilância sanitária.

(B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão 
sujeitos às orientações da vigilância sanitária.

(C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do 
Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério 
do Trabalho.

(D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
nada tem a ver com a vigilância sanitária.

(E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina 
à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares  podem se transformar 
em , desde que ofereçam  dos leitos ao 
sistema público de saúde ou apliquem  de sua recei-
ta em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, 
a isenção do pagamento de tributos. 
As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%

(B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%

(C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%

(D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%

(E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100% 

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados 
sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos 
serviços de saúde os seguintes dados:
•	 24%	da	população	brasileira	possui	plano	de	 saúde	ou	

convênio;
•	 68%	(algo	em	torno	de	130	milhões)	dos	brasileiros	têm	

a rede pública como único ou principal fornecedor de 
serviços de saúde;

•	 91%	dos	entrevistados	que	utilizam	somente	ou	princi-
palmente o serviço privado possuem plano de saúde ou 
convênio;

•	 apenas	 1%	dos	 entrevistados	 que	 utilizam	 somente	 ou	
principalmente o serviço público têm plano de saúde ou 
convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para 
melhorarem o sistema público de saúde no País devem
(A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a 

criação de novos impostos.
(B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
(C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda 

população.
(D) considerar que as políticas preventivas são mais impor-

tantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde 
da população.

(E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor 
privado para melhorar o atendimento aos pacientes.
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17. De acordo com a política de descentralização do SUS, com-
pete ao município, na área da saúde:

– Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela 
rede de urgência e emergência.

– Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as de-
mais redes de atenção, em função de sua complexidade e 
conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis 
regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.

– Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.

– Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral 
do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos 
de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um  é compreendi-
do como decorrente da interação de um conjunto de fatores que 
interferem no processo saúde/doença da população ali residente. 
As equipes do  atuam sobre as situações de risco 
social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos 
à saúde do contingente populacional sob .

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, 
correta e respectivamente, preenchidas por:

(A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio 
médico

(B) determinado território ... Programa da Saúde da Família 
(PSF) ... sua restrita responsabilidade

(C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho 
Regional de Medicina

(D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (CO-
REN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe

(E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enferma-
gem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
pode-se afirmar que

(A) permite a criação de lixões onde a população menos 
favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.

(B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.

(C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o 
material descartado e o reutilize.

(D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.

(E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer 
natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei 
Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui per-
centuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual 
e municipal, nas seguintes proporções: 

(A) 15% da receita de cada esfera de governo.

(B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, 
no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% 
de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.

(C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 10% do municipal.

(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 30% do municipal.

(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os 
estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os 
municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda 
constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Comple-
mentar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os 
recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e 
serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” 
Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

(A) despesas em ações de saneamento básico.

(B) compra de merenda escolar.

(C) ações de assistência social.

(D) compra e distribuição de medicamentos.

(E) pagamento de aposentadorias e pensões.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sabendo-se que o conhecimento anatômico é um dos pilares 
para o planejamento de qualquer procedimento cirúrgico, 
responda: quantos ossos são responsáveis pela anatomia da 
órbita?

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

22. Leia atentamente as afirmações relativas à musculatura mas-
tigatória e assinale a alternativa correta.
 I. O músculo pterigoideo medial origina-se na lâmina medial 

do processo pterigoide do osso esfenoide.
 II. A principal função do músculo pterigoideo lateral é o 

movimento de retrusão da mandíbula.
 III. O movimento de elevação da mandíbula tem no músculo 

pterigoideo medial um dos principais responsáveis.

(A) Apenas a afirmação I está correta.

(B) Apenas a afirmação III está correta.

(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

(D) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

(E) Todas as afirmações estão corretas.

23. A estrutura anatômica papirácea que, em casos de fratura tipo 
LeFort III, quando lesada, pode ocasionar anosmia, é

(A) a lâmina crivosa do etmoide.

(B) o vômer.

(C) o hámulo pterigoideo.

(D) a asa maior do esfenoide.

(E) o septo nasal.

24. Pacientes jovens e principalmente lactentes são sempre motivo 
de preocupação e atenção redobrada devido aos riscos de efei-
tos nocivos dos medicamentos. Assim, assinale a alternativa 
que apresenta medicamentos seguros para uso em pacientes 
lactentes.

(A) Aspirina e oxacilina.

(B) Cefalexina e codeína.

(C) Corticosteroide e lidocaína.

(D) Corticosteroide e tetraciclina.

(E) Metronidazol e eritromicina.

25. Durante cirurgia de paciente vítima de fratura naso-órbito- 
-etmoidal, é comum a necessidade de observar a permeabilidade 
de drenagem dos seios frontal e etmoidal anterior. Para tanto, 
deve-se saber, a respeito da drenagem desses seios, que

(A) o seio frontal drena diretamente para o meato inferior da 
cavidade nasal.

(B) os seios frontal e etmoidal anterior drenam diretamente 
para o seio maxilar bilateralmente.

(C) apenas o seio etmoidal anterior drena para o meato médio 
da cavidade nasal.

(D) apenas o seio frontal drena para o meato superior e o 
etmoidal drena para o meato médio da cavidade nasal.

(E) os seios frontal e etmoidal anterior drenam para o meato 
médio da cavidade nasal.

26. Uma lesão traumática envolvendo a área de Kiesselbach 
geralmente leva ao seguinte problema:

(A) epistaxe nasal.

(B) anosmia.

(C) diplopia binocular.

(D) hifema.

(E) amalrose.

27. Durante o controle pós-operatório de sete dias, de paciente 
submetido à exodontia de elemento 38 incluso, com coroa 
localizada em posição apical em relação à cervical do dente 
37 e parcialmente encoberto pelo ramo mandibular, o paciente 
queixou-se de parestesia do bordo lateral da língua do lado 
afetado. Levando-se em consideração que durante a cirurgia 
não ocorreram lacerações da mucosa adjacente ao elemento 
removido e que houve a necessidade de osteotomia e odon-
tossecção, pode-se então afirmar que a causa mais provável 
do problema foi, possivelmente, por lesão do nervo

(A) hipoglosso, provocada pelo movimento de luxação do 
dente na saída do alvéolo.

(B) hipoglosso, provocada pela manobra de osteotomia.

(C) alveolar inferior, provocada pela manobra de odontos-
secção.

(D) corda do tímpano, provocada pela manobra de odontos-
secção.

(E) lingual, provocada pela punção da agulha durante anestesia.

28. Ainda em relação ao caso clínico apresentado na questão  
de n.º 27, de acordo com a classificação de Pell e Gregory, 
pode-se classificar o posicionamento do elemento 38 como

(A) 1-A.

(B) 2-B.

(C) 2-C.

(D) 3-B.

(E) 3-C.

www.pciconcursos.com.br
 




8CUBA1102/048-EspSaúde-I-Odonto(Buco-Maxilo)

29. Considerando-se que a endocardite é uma infecção que aco-
mete parte da membrana que recobre as cardíacas e que as 
infecções odontogênicas configuram-se como uma de suas 
possíveis causas, indique em qual das alternativas é apresen-
tada necessidade de profilaxia antibiótica.

(A) Remoções de sutura em paciente portador de válvulas 
cardíacas protéticas.

(B) Tratamento endodôntico em paciente com história de 
febre reumática mesmo sem disfunção valvar.

(C) Biópsias em paciente portador de murmúrio cardíaco 
funcional.

(D) Qualquer procedimento que necessite de anestesia local 
infiltrativa em paciente portador de endocardite infec-
ciosa prévia.

(E) Raspagem de cálculos subgengivais em pacientes porta-
dores de cardiomiopatia hipertrófica.

30. Durante a anamnese de paciente portador de infecção odonto-
gênica, foi relatada alergia prévia à penicilina, devidamente com-
provada. Assim, caso haja necessidade de administrar antibióticos 
para o paciente, deverá ser utilizado(a) preferencialmente

(A) cefalexina.

(B) oxacilina.

(C) clindamicina.

(D) amoxicilina + clavulanato de potássio.

(E) metronidazol.

31. Paciente do gênero masculino, 20 anos de idade, compareceu 
ao ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial com queixa de 
alteração oclusal com mordida aberta unilateral e assimetria 
facial com evolução de aproximadamente 3 anos. Das alter-
nativas a seguir, apresenta o diagnóstico mais provável para 
a doença em questão:

(A) hiperplasia de coronoide.

(B) síndrome de Eagle.

(C) síndrome de Teacher-Collins.

(D) hiperplasia de côndilo mandibular.

(E) síndrome de Goldenhar.

32. Doença inflamatória sistêmica, de natureza autoimune, ca-
racterizada pela infiltração linfocitária progressiva de vários 
órgãos exócrinos e não exócrinos. Acomete preferencialmente 
as glândulas salivares e lacrimais, determinando prejuízo es-
trutural e disfunção secretória desses órgãos. Tem na biópsia 
das glândulas salivares menores o melhor recurso de exame 
complementar.

A descrição refere-se a qual das doenças citadas?

(A) Síndrome de Sjogren.

(B) Lúpus.

(C) Parotidite viral.

(D) Parotidite bacteriana.

(E) Sialoadenite.

33. Paciente vítima de queda da própria altura, após lipotimia, 
comparece ao pronto-socorro com queixa de dor à abertura 
bucal e apresentando, ao exame físico, ferimento lácero- 
-contuso em região de mento e mordida aberta anterior. 

Diante do quadro clínico em questão, para auxílio no diag-
nóstico, deve-se solicitar, dentre as incidências radiográficas 
citadas:

(A) Water’s e Hirtz para mandíbula.

(B) PA de mandíbula e Towne para côndilos.

(C) Towne e Hirtz para arcos zigomáticos.

(D) lateral oblíqua de mandíbula e PA de crânio.

(E) Water’s e Towne para côndilos mandibulares.

34. Durante o planejamento cirúrgico de exodontia do elemento 
17 com fratura coronária, observou-se divergência da raiz 
palatina para o plano medial. Consequentemente, a manobra 
cirúrgica mais indicada para se evitarem complicações tran-
soperatórias nesse caso é:

(A) uso de fórceps para se deslocar o ponto de fulcro radi-
cular.

(B) realização de osteotomia ampla da cortical palatina.

(C) realização de sepultamento da raiz com divergência.

(D) utilização de alavanca apical reta.

(E) realização de odontossecção.

35. Processo caracterizado pela destruição total de todos os mi-
crorganismos, incluindo as formas mais resistentes como os 
esporos bacterianos. 

A descrição refere-se ao processo de

(A) desinfecção.

(B) antissepsia.

(C) assepsia.

(D) esterilização.

(E) degermação.

36. Pode-se considerar que a técnica radiográfica intrabucal de 
paralelismo, utilizando-se posicionadores radiográficos, 
apresenta como vantagem em relação às demais técnicas o 
fato de

(A) obterem-se imagens com maior grau de ampliação.

(B) utilizar-se menor exposição ao raios X.

(C) permitir a realização de exames padronizados, com radio-
grafias da mesma região, mesmo em épocas diferentes.

(D) apresentar radiografias mais contrastadas.

(E) ter menor custo.
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37. A Síndrome de Down é a forma mais frequente de alteração 
mental, provocada por distúrbio genético, levando a ca-
racterísticas físicas e mentais peculiares. Assim, analise as 
características a seguir:
 I. alteração cardíaca;
 II. erupção precoce dos elementos dentais;
 III. susceptibilidade a doença periodontal grave;
 IV. susceptibilidade a infecções.

Assinale a alternativa correta quanto à relação Síndrome de 
Down/características peculiares.

(A) Somente I, II e III estão corretas.

(B) Somente I, III e IV estão corretas.

(C) Somente II, III e IV estão corretas.

(D) Todas estão corretas.

(E) Nenhuma está correta.

38. De acordo com o Código de Ética odontológico, constitui 
dever fundamental do cirurgião dentista:
 I. guardar segredo profissional;
 II. garantir ao paciente ou seu responsável legal, acesso a 

seu prontuário, sempre que for expressamente solicitado, 
podendo conceder cópia do documento, mediante recibo 
de entrega;

 III. não manter vínculo com entidade, empresas ou outros de-
sígnios que o caracterizem como empregado credenciado 
ou cooperado, quando estas se encontrarem em situação 
ilegal, irregular ou inidônea.

Está(ao) correta(s)

(A) apenas a afirmação I.

(B) apenas as afirmações I e II.

(C) apenas as afirmações I e III.

(D) todas as afirmações.

(E) nenhuma das afirmações.

39. Em relação aos Streptococcus mutans, pode-se considerar 
verdadeira a afirmação:

(A) estão mais relacionados à ocorrência de doença perio-
dontal.

(B) apresentam como maior importância o fato de poderem 
ser transmitidos pelo ar.

(C) começam a colonizar a cavidade bucal principalmente 
após os 6 anos de idade, quando surgem os primeiros 
dentes permanentes.

(D) o seu número de colônias está diretamente relacionado 
ao aumento do pH da saliva.

(E) são transmitidos de um ser humano para outro.

40. Atualmente, sabe-se que a cariogenicidade da dieta é um dos 
principais responsáveis pela doença cárie. Sobre a matéria, 
considere estas afirmações:
 I. o leite, em condições normais de consumo, apresenta 

pouco potencial cariogênico;
 II. o mel, por ser um alimento natural, apresenta baixa ca-

riogenicidade;
 III. alguns tipos de queijo formam uma barreira de proteção 

no esmalte dental, podendo até ser considerados antica-
riogênicos.

Pode-se dizer que

(A) apenas a I está correta.

(B) apenas a III está correta.

(C) apenas a I e a II estão corretas.

(D) apenas a I e a III estão corretas.

(E) todas estão corretas.

41. Em relação às pulpites, responda corretamente.
 I. A pulpite reversível é caracterizada por dor leve a mode-

rada, de curta duração, mais frequentemente desencadea-
da pelo frio. O contato com alimentos doces ou ácidos 
também pode desencadear a dor.

 II. A pulpite irreversível é caracterizada por dor aguda após 
um estímulo térmico, a qual desaparece rapidamente após 
a remoção desse estímulo. Em estágios mais avançados, o 
calor pode aliviar os sintomas dolorosos enquanto o frio 
pode desencadear dores de grande intensidade.

 III. A pulpite crônica hiperplásica é mais frequente em crian-
ças e adultos jovens que apresentam grande exposição da 
polpa dental. A irritação mecânica provocada por essa 
exposição provoca tecido de granulação que se projeta 
para fora da câmara pulpar. Geralmente é assintomática, 
exceto pela sensação de pressão quando em função mas-
tigatória.

(A) Apenas a afirmação I está correta.

(B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

(D) Apenas a afirmação III está correta.

(E) Todas as afirmações estão corretas.

42. Assinale a alternativa que apresenta afirmação verdadeira em 
relação aos TAGs, mecanismos responsáveis pela resistência 
mecânica das resinas compostas.

(A) São o resultado da polimeralização da resina dentro dos 
microporus produzidos pelo condicionamento ácido.

(B) São projeções da dentina produzidas pelo condiciona-
mento ácido.

(C) São projeções do esmalte produzidas pelo condiciona-
mento ácido.

(D) Correspondem ao entrelaçamento das fibras colágenas 
com adesivos de 5.a e 6.a gerações.

(E) São projeções dos túbulos de dentina para o interior do 
esmalte.
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43. Quando sua utilização se fizer necessária, a concentração de 
fluoreto de sódio mais adequada para uso diário em crianças 
de 6 anos de idade é de

(A) 0,05%.

(B) 0,1%.

(C) 0,3%.

(D) 0,5%.

(E) 2%.

44. Em relação à utilização do flúor em odontologia, assinale a 
alternativa correta.

(A) A fluoretação da água de abastecimento público, apesar 
de ser uma medida bastante eficaz, apresenta a desvan-
tagem de ser extremamente onerosa para o município.

(B) O uso de dentifrícios fluoretados, apesar de bastante es-
tabelecido, é responsável por uma redução insignificante 
no índice de cárie, por volta de 2%.

(C) A partir dos 4 anos de idade, quando a criança ingere 
estatisticamente apenas 5% do dentifrício, já se pode 
considerar seguro e pertinente que a criança escove os 
dentes sem a supervisão de um adulto.

(D) A dose provavelmente tóxica de flúor é de aproximada-
mente 5 mgF/kg.

(E) As soluções de bochechos fluoretados são bem indicadas 
para crianças de 2 a 4 anos, com alta atividade de cárie.

45. Garantia do fornecimento de um conjunto articulado e con-
tínuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos, 
exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade 
de assistência, que engloba ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

Essa afirmação pode ser atribuída ao seguinte princípio do SUS:

(A) Equidade.

(B) Universalidade.

(C) Resolutividade.

(D) Descentralização.

(E) Integralidade.

46. Paciente de 40 anos de idade, gênero feminino, extremamente 
ansiosa, compareceu ao ambulatório de cirurgia bucomaxilo-
facial, apresentando lesões brancas localizadas em mucosa 
jugal, de aspecto rendilhado, não destacados à raspagem. 

Diante de tal quadro clínico, pode-se suspeitar do diagnóstico de

(A) leucoplasia.

(B) líquen plano.

(C) candidíase.

(D) papiloma.

(E) actinomicose.

47. A sensibilidade dentinária produzida pela ingestão de alimen-
tos doces pode ser explicada pela(o)

(A) exposição ameloblástica.

(B) teoria do tropiasmo.

(C) teoria hidrodinâmica de Brännströnn.

(D) presença de fibras nervosas do tipo C na polpa dentária.

(E) rompimento dos TAGs dentinários.

48. Entre as alternativas relacionadas, identifique a que apresenta 
cistos odontogênicos inflamatórios e de desenvolvimento, 
respectivamente.

(A) Cisto periodontal lateral e cisto odontogênico calcificante.

(B) Cisto radicular e cisto paradentário.

(C) Cisto dentígero e cisto radicular.

(D) Cisto radicular e cisto periodontal lateral.

(E) Cisto de erupção e cisto gengival do adulto.

49. O nível de prevenção de saúde bucal, caracterizado pelo 
incentivo ao uso de substâncias fluoretadas, pela aplicação 
de selantes de fóssulas e fissuras e orientação de dieta não 
cariogênica, pode ser considerado como nível de prevenção

(A) primário.

(B) secundário.

(C) terciário.

(D) quaternário.

(E) quinquenário.

50. Das drogas anestésicas relacionadas, a que apresenta maior 
tempo para início de ação é a

(A) prilocaína.

(B) lidocaína.

(C) mepivacaína.

(D) citocaína.

(E) bupivacaína.
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