
ConCurso PúbliCo

049. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (ClíniCo gEral)

 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.

01.04.2012






Folha intermediária de resPostas
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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. O estudo dos índices da carie dentária é fundamental para que 
se possa compreender o comportamento de uma doença numa 
população específica. Sobre os índices, assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso).

(  )  Para ser considerado útil, o índice deve ser capaz de des-
pertar uma ideia significativa do que se pretende medir.

(  )  Os índices devem apresentar confiança mantendo sua 
validade sem a necessidade de tratamento estatístico 
dos dados coletados.

(  )  O índice CPO-D constitui-se no de mais amplo uso e 
possibilidades para a odontologia social.

(  )  O índice para análise dos dentes cariados, perdidos e 
obturados para a dentição decídua é denominada CPO-D.

(  )  O conceito de prevalência significa a quantidade de 
necessidades existentes em uma população e pode ser 
obtido por meio dos índices epidemiológicos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F, V, V, F, V.

(B) F, F, V, V, F.

(C) V, V, F, V, F.

(D) V, F, V, F, V.

(E) V, F, V, V, F.

22. Sobre os níveis de prevenção em Odontologia e, em especial 
da cárie dentária, é correto afirmar que

(A) os níveis de prevenção compreendem as etapas em que 
se pode colocar obstáculos à evolução da doença.

(B) o primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico 
precoce e tratamento imediato da doença.

(C) o processo de reabilitação não é considerado um nível 
de prevenção, uma vez que a doença já esteve presente.

(D) a odontologia curativa ou restauradora é classificada 
como o quinto nível de prevenção.

(E) o segundo nível de proteção consiste na limitação dos 
danos, evitando que a doença provoque um mal maior.

23. As infecções fúngicas na cavidade são alterações que podem 
estar presentes nos pacientes imunodeprimidos e portadores 
de prótese com higiene oral deficiente. Caracterizam-se pela 
presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas, 
facilmente removíveis por meio de raspagem, deixando uma 
superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica. 

Assinale a medicação e a dosagem usualmente utilizadas no 
tratamento preconizado para controle das candidíases orais.

(A) Amoxicilina, 500 mg.

(B) Azitromicina, 500 mg.

(C) Cetoconazol, 1,0 g.

(D) Fluconazol, 10 mg.

(E) Nistatina, 100 000 UI/mL.

24. O exame clínico, rotina dos profissionais de saúde, deve ser 
acurado e minucioso a fim de se proporcionar o maior número 
de informações para auxílio diagnóstico. Sobre exame clínico 
intraoral, pode-se afirmar que

(A) tem por objetivo a detecção de áreas anormais devendo 
ser analisado os tecidos moles e duros de forma completa 
e sistemática, de tal forma que todas as paredes da boca 
sejam examinadas.

(B) tem como objetivo detectar qualquer anomalia facial 
(aumentos de volume, crescimentos tumorais), exame 
da pele, lábios, palpação de cadeias linfáticas, músculos 
mastigatórios e testes neurológicos.

(C) deve ser realizado utilizando exclusivamente as pontas 
dos dedos para permitir adequada palpação dos tecidos 
intraoral.

(D) a técnica de auscutação que compõe o exame clínico 
intrabucal deve ser realizada em ambiente livre de in-
terferências externas.

(E) o exame clínico intraoral estará completo apenas quando 
o profissional de saúde obtiver dados suficientes para 
elaboração final do diagnóstico.

25. Paciente com alterações sistêmicas deve ser submetido a 
exames laboratoriais complementares antes da realização de 
procedimento odontológico invasivo. Considerando paciente 
imunodeprimido fazendo uso de medicação anticoagulante, 
que necessita ser submetido à exodontia do dente 24 (foco 
infeccioso), deve-se solicitar e analisar

(A) apenas hemograma completo.

(B) contagem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo 
parcial de tromboplastina e hemograma completo.

(C) eletrocardiograma, raios-X de tórax e hemograma 
completo.

(D) bioquímicos do sangue e hemograma.

(E) eletrocardiograma, glicose, raios-X de tórax e coagu-
lograma completo.

26. As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e 
podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, 
por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas. Esse fato 
aponta para o importante papel do cirurgião-dentista como 
profissional de saúde. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas lesões fortemente 
associadas com infecção pelo HIV.

(A) Verruga vulgar, condiloma acuminato e herpes simples.

(B) Psoríase, ulcera aftosa recorrente e HPV.

(C) Sialoadenite, hiperplasia epitelial e linfocitose.

(D) Varicela, líquen plano e púrpura trombocitopênica.

(E) Candidíase, leucoplasia pilosa e eritema gengival linear.
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27. No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças 
infecciosas pode ser transmitida para pacientes e profissionais. 
Sendo assim, a equipe tem por obrigação realizar uma prática 
clínica segura, adotando os preceitos atuais de controle de 
infecção. Sobre as principais doenças infecciosas, as quais os 
cirurgiões-dentistas estão expostos, assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso).

(  )  Para que haja transmissão de microrganismos, alguns 
aspectos são de vital importância como virulência e 
quantidade do agente; o estado imunológico do hospe-
deiro; e a presença de solução de continuidade em pele 
ou mucosas.

(  )  A possibilidade de transmissão HIV durante um acidente 
pérfuro-cortante com sangue sabidamente contaminado 
é baixa, variando de 0,05 a 0,1%.

(  )  A hepatite virótica trata-se de um processo infeccioso 
primário envolvendo o fígado e, no que tange à Odon-
tologia, o vírus da hepatite B vem sendo considerado o 
de maior risco para a equipe de saúde bucal.

(  )  O risco de aquisição do vírus da hepatite B por meio de 
acidente pérfuro-cortante, com sangue sabidamente con-
taminado, varia de 60 a 90%, sendo que uma quantidade 
ínfima de sangue contaminado (0,0001 mL) é suficiente 
para a transmissão do vírus.

(  )  Em um acidente pérfuro-cortante envolvendo sangue de 
fonte desconhecida, o risco de aquisição do HIV é 57 
vezes superior, quando comparado ao vírus da hepatite B.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.

(B) V, V, V, V, V.

(C) V, V, V, F, F.

(D) F, F, V, F, V.

(E) F, F, F, F, F.

28. Sobre os preparos cavitários para realização de um restauração 
classe II utilizando resina composta (RC), é correto afirmar que

(A) os preparos cavitários classe II para restaurações de 
resina composta exigem a remoção de estrutura dental 
para propiciar retenção.

(B) o preparo que envolve a parede proximal não obedece 
a nenhum princípio geral no que tange a remoção dos 
pontos de contato diferentemente dos preparos para 
amálgama.

(C) as paredes vestibular e lingual devem convergir facili-
tando a aplicação do material restaurador (RC).

(D) as cunhas interproximais devem ser instaladas após o 
preparo cavitário visando facilitar a confecção do ponto 
de contato.

(E) as matrizes devem ser utilizadas por profissionais inexpe-
rientes que ainda não são capazes de realizar a escultura 
da face proximal das restaurações.

29. Assinale verdadeiro ou falso acerca das afirmações sobre as 
restaurações de amálgama de prata.

(  )  Quanto mais alto é o escoamento (creep), menor é o grau 
de deteriorização marginal. 

(  )  O objetivo da condensação é compactar a liga na cavi-
dade preparada de maneira a se obter a maior densidade 
possível.

(  )  Amálgamas com alto conteúdo de mercúrio geralmente 
possuem melhores propriedades mecânicas.

(  )  Quanto maior for a pressão de condensação maior será 
a resistência à compressão.

(  )  A manipulação que resulta em menos mercúrio na mistura 
irá favorecer a contração.

(A) V, V, V, F, F.

(B) V, F, V, V, F.

(C) F, V, F, V, V.

(D) F, F, V, F, V.

(E) F, V, F, V, F.

30. As interferências são contatos oclusais indesejáveis que 
podem produzir desvio mandibular. Sobre a interferência 
cêntrica, é correto afirmar que

(A) é um contato prematuro que ocorre quando a mandíbula 
se fecha com seus côndilos na melhor posição nas cavi-
dades glenoides.

(B) é um contato oclusal que ocorre entre os dentes poste-
riores superiores e inferiores no mesmo lado da direção 
do movimento da mandíbula.

(C) é um contato oclusal que ocorre entre os dentes posteriores 
superiores e inferiores no lado oposto ao da direção do 
movimento da mandíbula.

(D) é um contato prematuro que ocorre entre as faces mesiais 
dos dentes posteriores inferiores e as faces distais dos 
posteriores superiores.

(E) é um contato prematuro que ocorre entre as faces mesiais 
dos dentes posteriores superiores e as faces distais dos 
posteriores inferiores.

31. Uma das características mais importantes para se conferir 
o volume adequado de material nas reabilitações protéticas 
unitárias é o espaço oclusal. No planejamento de restaura-
ções totalmente cerâmica, a fim de promover resistência 
suficiente contra as forças de oclusão, deve-se manter um 
espaço oclusal de

(A) 0 a 0,5 mm.

(B) 0 a 1,0 mm.

(C) 0,5 a 1,0 mm.

(D) 0,5 a 1,5 mm.

(E) 1,0 a 2,0 mm.
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32. Após a confecção de restaurações pode haver o aparecimento 
de sensibilidade pós-operatória. Visando evitar ou minimizar 
essa ocorrência, deve-se

(A) evitar isolamento absoluto, pois este pode danificar a 
junção esmalte cemento, principal área responsável pela 
sensibilidade pós-operatória.

(B) utilizar grandes volumes de resina composta, polimeri-
zando completamente pelo tempo máximo recomendado 
pelo fabricante.

(C) evitar a realização de acabamento, pois este pode remover 
o selamento na interface resina/dente.

(D) realizar um diagnóstico acurado previamente à execução da 
restauração, identificando possíveis trincas e rachaduras.

(E) utilizar brocas já desgastadas, uma vez que estas produ-
zem menos calor e menos efeitos agressivos à polpa.

33. Sobre a utilização do flúor, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) 
nos parênteses.

(  )  Em locais em que não há fluoretação das águas, o 
cirurgião-dentista pode prescrever flúor na forma de 
compridos.

(  )  Após a ingestão do flúor este é absorvido no estômago e 
por meio da corrente sanguínea chega a polpa dos dentes 
estimulando sua mineralização.

(  )  O excesso de ingestão de água fluoretada pode causar 
intoxicação por flúor.

(  )  Ao ingerir água fluoretada, esta entra em contato com os 
dentes e já realiza ação tópica.

(  )  O flúor liberado pelo fluido gengival e pela saliva pro-
duz ação tópica preventiva de grande importância para 
remineralização dentária.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V, V, V, F, F.

(B) V, F, V, V, F.

(C) V, F, F, V, V.

(D) V, F, F, F, V.

(E) F, V, F, V, F.

34. Assinale a alternativa que descreve corretamente todas as 
principais etapas clínicas usualmente adotadas para utilização 
e aplicação correta dos selantes em superfícies oclusais.

(A) Isolamento relativo, profilaxia, aplicação do selante e 
polimerização.

(B) Isolamento relativo, lavagem copiosa, secagem, aplicação 
do selante e polimerização.

(C) Isolamento absoluto, condicionamento ácido, aplicação 
selante e avaliação oclusal.

(D) Isolamento absoluto, profilaxia, lavagem copiosa, apli-
cação de selante, polimerização e avaliação oclusal.

(E) Isolamento absoluto, profilaxia, condicionamento ácido, 
lavagem copiosa, secagem, aplicação do selante, polime-
rização e avaliação oclusal.

35. O uso do flúor apresenta extrema importância na prevenção 
da doença cárie. Assinale a alternativa que descreve correta-
mente o método de ação do flúor no meio bucal.

(A) Atua reduzindo o pH do meio aumentando a capacidade 
de remineralização dos dentes.

(B) Atua diminuindo o processo de desmineralização e ativa 
a remineralização dos dentes.

(C) Aumenta o pH da saliva impossibilitando a desminera-
lização dentária.

(D) Aumenta a capacidade tampão da saliva promovendo a 
formação da hidroxiapatita.

(E) Atua repondo os íons perdidos pela desmineralização 
apenas quando o pH bucal está abaixo de 3.

36. O uso de anti-inflamatórios esteroidais (AIES) na Odontologia 
está indicado, a critério do profissional, principalmente em 
tratamento cirúrgicos nos quais reações inflamatórias exacer-
badas são esperadas. Um dos possíveis efeitos adversos na 
adminstraçao prolongada de altas doses de AIES é

(A) hipercalemia.

(B) hipernatremia.

(C) estimulação do crescimento.

(D) hipoglicemia.

(E) aumento da susceptibilidade a infecções.

37. A escolha do agente anestésico é fundamental para o sucesso 
do procedimento. Dentre os anestésicos listados, assinale 
aquele que apresenta potência e duração anestésica altas, e 
velocidade de início de ação moderada.

(A) Lidocaína.

(B) Prilocaína.

(C) Mepivacaína.

(D) Bupivacaína.

(E) Procaína.

38. A doença periodontal necrosante apresenta cepas bacterianas 
compostas de espiroquetas, bactérias Gram negativas e anae-
róbias. Visando seu tratamento suplementar, o antibiótico de 
primeira escolha e posologia indicada a serem prescritos para 
esses pacientes é

(A) metronidazol, 250 mg a cada 8 horas.

(B) vancomicina, 1 g a cada 8 horas.

(C) lincosamida, 600 mg a cada 6 horas.

(D) cefalosporina, 1 g a cada 6 horas.

(E) azitromicina, 500 mg a cada 24 horas.
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39. A classificação das doenças periodontais de acometimento 
precoce é importante para escolha terapêutica adequada. A 
perda de inserção de 4 mm ou mais, em não mais de dois 
dentes, além dos primeiros molares permanentes e incisivos, 
com idade de prevalência entre 25 e 30 anos e tendência de 
casos em uma mesma família, caracteriza a periodontite

(A) pré-puberal localizada.

(B) pré-puberal generalizada.

(C) pós-puberal.

(D) juvenil localizada.

(E) juvenil generalizada.

40. O tratamento periodontal de um defeito de furca de um dente 
multirradicular pretende eliminar a placa microbiana das 
superfícies expostas do complexo radicular e o estabeleci-
mento de uma anatomia das superfícies afetadas que facilite 
a higienização. Tendo em vista esses conceitos, o tratamento 
indicado para defeitos de furca grau III inclui:

(A) orientação de higiene bucal e prescrição de antissépticos 
bucais contendo clorexidina e antibióticos específicos 
para Gram negativos.

(B) orientação de higiene bucal associada a raspagem e 
alisamento radicular.

(C) raspagem radicular associada a plastia dentária na área 
da furca.

(D) plastia dentária na área da furca associada a regeneração 
tecidual guiada.

(E) tunelização associada a ressecção radicular.

41. No tratamento periodontal, o procedimento que visa remoção 
do cemento radicular “amolecido”a fim de tornar a superfície 
radicular dura e lisa é denominado

(A) alisamento radicular.

(B) raspagem radicular.

(C) polimento radicular.

(D) instrumentação supra gengival.

(E) remoção aberta.

42. A superfície radicular deve ser considerada tratada correta-
mente após a raspagem e alisamento subgengival quando 
obtém-se(obtêm-se):

(A) superfície gengival, sem sangramento espontâneo.

(B) ausência total da bolsa periodontal e discreto sangramento 
gengival.

(C) superfície lisa e dura, constatada com sonda periodontal.

(D) superfície lisa e amolecida, constatada com sonda pe-
riodontal.

(E) superfície irregular e dura, constatada com visão direta.

43. As restaurações indiretas para grandes destruições dentárias 
em odontopediatria estão corretamente indicadas

(A) quando há ampla destruição por cárie na superfícies 
proximais dos dentes decíduos.

(B) quando o paciente apresenta comportamento que dificulta 
trabalhos clínicos demorados.

(C) apenas para pacientes com dentição mista, devendo ser 
realizadas exclusivamente em dentes permanentes.

(D) quando o paciente não permite a realização do isolamento 
absoluto.

(E) apenas para dentes anteriores (presentes em área estética).

44. O traumatismo dentário é muito comum em crianças. O trauma 
dentário caracterizado por hemorragia e edema no interior do 
ligamento periodontal sem sangramento no sulco gengival, 
associado a sensibilidade à percussão e mastigação após 
impacto agudo, é corretamente classificado como

(A) abrasão.

(B) contusão.

(C) concussão.

(D) subluxação.

(E) luxação.

45. A fratura de parassínfise mandibular bilateral pode constituir 
caso de urgência devido a uma possível obstrução das vias 
aéreas. Um dos músculos que atua na retrusão do segmento 
fraturado e dos tecidos moles é o

(A) pterigoideu medial.

(B) pterigoideu lateral.

(C) genioglosso.

(D) temporal.

(E) masseter.

46. A biossegurança consiste em uma constante preocupação dos 
profissionais e pacientes a fim de evitar a presença de conta-
minações cruzadas. Sobre o manilúvio e a utilização de luvas, 
é correto afirmar que

(A) o uso de luvas estéreis está indicado em todos os atendi-
mentos em que haverá contato com líquidos corpóreos.

(B) as luvas estéreis perdem sua capacidade como barreira 
mecânica após quatro horas de uso contínuo em ambiente 
úmido.

(C) luvas estéreis devem ser utilizadas em procedimentos 
críticos e semicríticos sem exceção.

(D) a lavagem das mãos deve ser realizada de forma minuciosa 
com auxílio de produtos químicos como clorexidina de-
germante ou polivinilpirolidona antes de procedimentos 
cirúrgicos.

(E) as luvas de procedimento podem ser esterilizadas no 
consultório para utilização em procedimentos cirúrgicos 
invasivos.
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47. O capeamento pulpar indireto consiste na remoção de dentina 
infectada e manutenção da dentina afetada, porém sem micro-
-organismo e passível de reorganização. Em odontopediatria, 
os critérios de seleção de dentes decíduos indicados para 
terapia pulpar indireta incluem:

(A) microexposição pulpar pelo processo de cárie, ausência 
de alterações radiográficas e mobilidade grau I.

(B) ausência de dor espontânea, ausência de mobilidade e 
ciclo biológico compatível.

(C) dor espontânea, reabsorção radicular e alteração na colo-
ração do esmalte.

(D) sangramento pulpar discreto, nenhum alteração nos 
tecidos periodontais e mobilidade grau I.

(E) presença de reabsorção radicular, microexposição pulpar 
de origem mecânica e presença de contaminação pulpar 
por saliva.

48. O processo de esterilização de artigos é um dos métodos mais 
eficientes de controle de infecção, e o seu uso deve ser reco-
mendado na rotina odontológica. Assinale a alternativa que 
associa corretamente o método de esterilização, a temperatura 
e o tempo necessários para realização desse processo.

A. Estufa   I. 121oC W. 04 minutos
B.  Autoclave por  

gravidade
 II. 132oC X. 20 minutos

C.  Autoclave por  
auto-vácuo

III. 160oC Y. 60 minutos

D.  Imersão em óxido  
de etileno

IV. 170oC Z. 120 minutos

(A) A / IV / Z.

(B) B / II / Y.

(C) B / III / X.

(D) C / II / W.

(E) D / I / W.

49. O método ideal de desinfecção das moldagens anatômicas 
realizadas com siliconas consiste em

(A) lavagem abundante em água corrente seguida de imersão 
em solução antimicrobiana durante 10 minutos.

(B) lavagem com solução antimicrobiana por 30 minutos.

(C) armazenagem em umidificador contendo solução anti-
microbiana por 60 minutos.

(D) uso de solução antimicrobiana em spray seguido de 
lavagem imediata em água corrente.

(E) lavagem com água corrente associada a utilização ime-
diata de gesso especial com ação antimicrobiana.

50. A técnica de imersão é passo fundamental para controle e 
manutenção da biossegurança na Odontologia. Sobre a imersão, 
é correto afirmar que

(A) é o processo de remoção de sujeiras e resíduos orgânicos 
de superfícies e deve ser realizada imediatamente após a 
desinfecção.

(B) consiste na remoção das sujeiras e resíduos orgânicos 
dos instrumentais pelo contato com água e sabão ou 
detergentes devendo ser submersos totalmente por 15 
minutos.

(C) é o processo no qual os instrumentais devem ser subme-
tidos a secagem evitando a interferência da umidade nos 
processos posteriores.

(D) é o processo que promove completa eliminação ou des-
truição de todas as formas de microrganismos presentes.

(E) é o processo de esterilização que deve ser utilizado na 
limpeza das superfícies.












