
ConCurso PúbliCo

051. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (odontoPEdiatria)

 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.






6CUBA1102/051-EspSaude-I-Odont(Odontopediatria)

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. De acordo com o Código de Ética Odontológica vigente, no 
capítulo V, secção II (com a equipe de saúde), constitui in-
fração ética:

 I. desviar paciente de colega;
 II. assumir emprego ou função sucedendo o profissional 

demitido ou afastado em represália por atitude de defesa 
de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste 
Código;

 III. criticar erro técnico-científico de colega ausente, mesmo 
por meio de representação ao Conselho Regional.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.

22. Em relação às características anatômicas dos dentes decíduos, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as frases.

 ( ) O grau de permeabilidade do esmalte é diminuído após 
o início da reabsorção radicular.

 ( ) Na porção cervical do dente, os prismas de esmalte 
inclinam-se para a gengiva ao invés de se orientarem para 
oclusal, como ocorrem nos permanentes.

 ( ) As superfícies vestibulares e linguais dos primeiros 
molares convergem até as superfícies oclusais, de modo 
que o diâmetro vestibulolingual da superfície oclusal se 
apresenta muito menor que o diâmetro cervical.

 ( ) As raízes dos dentes decíduos são menores, mais espessas 
e mais escuras na cor do que as dos dentes permanentes.

 ( ) Existe menos estrutura dentária para proteger a polpa do 
que nos dentes permanentes.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de  
V (verdadeiro) e F (falso), de cima para baixo.

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

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

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

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

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

23. O tipo celular predominante na polpa dentária é

(A) fibroblasto.

(B) odontoblasto.

(C) mastócito.

(D) macrófago.

(E) plasmócito.

24. Assinale a alternativa correta em relação às patologias bucais.
(A) A gengivoestomatite herpética aguda caracteriza-se pela 

presença de vesículas que se rompem formando úlceras 
dolorosas, cobertas por uma membrana de cor acinzen-
tada distribuídas pela mucosa bucal. A sua duração é 
indefinida, necrosante e não contagiosa.

(B) A hiperplasia gengival dilantínica acomete todas as 
crianças e adolescentes que utilizam medicamentos an-
ticonvulsivantes à base de difenilidantoinato de sódio. 
Essa patologia ocorre preferencialmente em crianças no 
gênero feminino e da raça negra.

(C) A gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) é rara 
em crianças na idade pré-escolar e não é contagiosa. 
Apresenta como sinais característicos a vermelhidão 
gengival, a inversão da topografia da papila, o san-
gramento espontâneo, a halitose e a presença de uma 
pseudomembrana sobreposta à gengiva.

(D) A gengivite da puberdade caracteriza-se por aumento do 
volume gengival, a ponto de as papilas gengivais, além 
de preencherem por completo o espaço interproximal, 
invadirem parte das superfícies livres dos dentes. Os 
fatores hormonais são capazes de iniciar tal patologia, 
mesmo diante da ausência de biofilme bacteriano.

(E) A gengivite associada à respiração bucal apresenta 
como característica gengival o vermelhidão, o edema e 
a ausência de pontilhado. Além desses sinais, nota-se a 
presença de mobilidade dentária e de bolsa periodontal.

25. Os principais microrganismos responsáveis por induzir cárie 
dentária de superfície lisa e de participar da cárie radicular 
são, respectivamente,
(A) A. viscosus e L. acidophilus.
(B) L.casei. e S. mutans.
(C) L. acidophilus e P. intermedia.
(D) S. sanguis e A. naeslundii.
(E) S. mutans e A. viscosus.

26. Para a realização da técnica periapical da bissetriz para os 
molares decíduos em crianças em idade pré-escolar, pode-se 
utilizar a modificação de Casati-Álvares. Em relação a essa 
técnica, assinale a alternativa correta.
(A) Na região dos dentes decíduos anteriores, emprega-se 

um filme oclusal, dobrado ao meio.
(B) Para executar um exame radiográfico completo de 

pacientes em dentição decídua, utilizam-se 2 filmes 
periapicais convencionais e 2 filmes oclusais.

(C) Para os molares decíduos, deve-se dobrar o filme peria-
pical infantil em sua metade em 90 graus, segundo o seu 
longo eixo e colocar um rolete de algodão junto à face 
oclusal na face ativa do filme e fixar com fita adesiva.

(D) Para a região dos dentes molares decíduos superiores, 
usa-se uma angulação vertical de +50º e para os molares 
inferiores, cerca de – 5º.

(E) Para a região anterior, faz-se uma incidência dos raios X 
com +45º de angulação vertical para os dentes anteriores 
da maxila, e –65º para os dentes anteriores da mandíbula.






8CUBA1102/051-EspSaude-I-Odont(Odontopediatria)

27. Em relação ao método radiográfico de localização de Clark, 
afirma-se que

 I. consiste na variação da angulação vertical de incidência 
do feixe principal de raios X;

 II. a sua concepção é baseada no princípio da paralaxe;
 III. o objeto mais próximo sempre se desloca em sentido 

contrário ao observador e o objeto mais distante sempre 
acompanha o deslocamento.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

28. Nódulo único e pediculado, de superfície lisa, localizado no 
rebordo alveolar de neonatos, com predomínio na região an-
terior da maxila, com coloração variando de rosa a vermelha. 
Apesar de ser uma alteração de curso benigno e até regredir 
de forma espontânea, a remoção cirúrgica, na maioria dos 
casos, é necessária.

O texto refere-se a

(A) nódulos de Bohn.

(B) epúlide congênita.

(C) pérolas de Epstein.

(D) doença de Riga-Fede.

(E) linfoma.

29. Assinale a alternativa que apresenta apenas lesões que não 
requerem nenhum tipo de tratamento.

(A) Mucocele e língua pilosa.

(B) Papiloma e rânula.

(C) Língua fissurada e leucoplasia.

(D) Grânulos de Fordyce e pérolas de Epstein.

(E) Lesão periférica de célula gigante e leucoedema.

30. Em relação ao diagnóstico de lesão de cárie, pode-se dizer 
que

 I. cárie oculta são lesões de cáries oclusais dentinárias, 
imperceptíveis ao exame visual e ao exame radiográfico;

 II. a mancha branca ativa apresenta-se clinicamente brilhante 
e dura;

 III. a imagem radiográfica de envolvimento da dentina não 
pressupõe a existência de cavitação em todos os casos.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.

31. Assinale a alternativa que contém sinais clínicos comuns na 
periodontite agressiva.

(A) Presença de vesículas e gengiva ulcerada.

(B) Pouco biofilme bacteriano e rápida destruição óssea.

(C) Presença de pseudomembrana sobre área eritematosa 
gengival e de bolhas localizadas.

(D) Ausência de sinais clínicos de inflamação e de perdas 
ósseas.

(E) Halitose e ausência de perda de inserção clínica.

32. Assinale a alternativa correta em relação à indicação da pul-
potomia.

(A) Para dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não 
possuam mais de um terço de reabsorção radicular.

(B) Para dentes decíduos sem vitalidade pulpar e com lesão 
de pequenas dimensões na bi ou trifurcação das raízes 
dos molares.

(C) Para dentes decíduos com pulpite aguda.

(D) Para dentes decíduos que apresentam grande destruição 
coronária, necessitando de pino intracanal.

(E) Para dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não 
possuam lesão na bi ou trifurcação das raízes dos molares.

33. Nos casos de dentes permanentes com rizogênese incompleta 
e com necrose pulpar e infecção, indica-se:

(A) apicificação / medicação: MTA (mineral trióxido agre-
gado).

(B) tratamento endodôntico / obturação: pasta Guedes-Pinto.

(C) pulpotomia / medicação: formocresol.

(D) pulpotomia / medicação: pasta Guedes-Pinto.

(E) apicificação / medicação: formocresol diluído 1/5.

34. O gel Papacárie® é um produto que tem como componente 
ativo a papaína, a qual torna a dentina cariada mais amolecida. 
Possui também a cloramina, um composto que contém cloro 
e amônia e que confere propriedades bactericidas, além de 
azul de toluidina, sais e espessantes.

Assinale a alternativa correta em relação a esse gel.

(A) A remoção do tecido cariado é realizada por meio de 
instrumentos de baixa rotação, dispensando o uso de 
anestesia.

(B) Não é indicado para dentes permanentes.

(C) Com a utilização do gel não há formação de smear layer 
e a superfície dentinária se apresenta mais lisa.

(D) A remoção química realizada pelo gel diminui a adesão 
dos sistemas adesivos à dentina.

(E) O tempo para a ação do gel é de 50 a 60 segundos para 
cáries ativas, e de 30 a 40 segundos para cáries inativas.
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35. Assinale a alternativa correta em relação ao selante de fossas 
e fissura.

(A) O selante necessita preencher a fissura em toda a sua 
profundidade e extensão.

(B) Os cimentos ionoméricos quando indicados como 
materiais para selar fissuras devem ser aplicados sob 
isolamento absoluto.

(C) Os primeiros e segundos molares permanentes e os 
primeiros molares decíduos são os dentes que mais se 
beneficiam com a aplicação de selantes.

(D) Os selantes estão indicados em pacientes com experiência 
anterior de lesões oclusais, ou, ainda, cuja atividade de 
cárie é favorável ao desenvolvimento de lesões nessas 
superfícies.

(E) Na técnica de aplicação do selante, o tempo preconizado 
para o condicionamento ácido do esmalte é de 90 segundos.

36. Assinale a alternativa correta em relação ao preparo cavitário 
para uma posterior restauração em amálgama classe II, em 
um molar decíduo.

(A) Deve-se fazer a remoção dos prismas de esmalte sem 
suporte dentinário, situados na união das paredes oclusal 
e proximal dos lados vestibular e lingual.

(B) As paredes vestibular e lingual da caixa proximal devem 
ser ligeiramente divergentes para a oclusal.

(C) A parede axial deve ser arredondada, com a cavidade 
voltada para fora do dente (parede axial convexa).

(D) O diedro axiopulpar deve ser nítido e biselado.

(E) A parede gengival deve situar-se no ponto de contato 
entre os dentes.

37. Os benzodiazepínicos além de diminuir a ansiedade, tornando 
o paciente mais cooperativo ao tratamento dental, apresentam 
a(s) seguinte(s) vantagem(ns):

 I. Retardam a absorção dos anestésicos locais, permitindo 
o uso destes em menor quantidade.

 II. Reduzem o fluxo salivar e o reflexo do vômito.
 III. Provocam o relaxamento da musculatura esquelética.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

38. Os indivíduos que apresentam risco de desenvolver endocar-
dite infecciosa devem fazer uso da profilaxia antibiótica 
em todos os procedimentos odontológicos associados com 
sangramento excessivo. Em relação ao regime profilático, 
recomendado pela American Heart Association para os pro-
cedimentos odontológicos, assinale a alternativa correta.

(A) A primeira escolha para adultos é o uso de clindamicina, 
com uma dose de 600 mg, via oral, 1 hora antes da inter-
venção e outra de 600 mg, 8 horas após a dose inicial.

(B) Para crianças alérgicas à amoxicilina, indica-se clinda-
micina 20 mg/kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes 
do procedimento.

(C) A primeira escolha para crianças é a amoxicilina 100 mg/kg  
de peso corpóreo, via oral, 1 hora antes do procedimento.

(D) Para pacientes adultos alérgicos à amoxicilina, pode-se 
indicar a azitromicina, com uma dose de 2g, via oral,  
1 hora antes do procedimento.

(E) Para crianças alérgicas à amoxicilina, pode-se indicar a 
azitromicina, com uma dose de 50 mg/kg de peso cor-
póreo, via oral, 1 hora antes do procedimento.

39. A exodontia do dente decíduo deve ser evitada na seguinte 
situação:

(A) no caso de dentes anquilosados.

(B) nos casos de dentes com alveólise.

(C) nos casos de dentes com raízes fraturadas.

(D) quando apresentar comprometimento pulpar e não tiver 
ocorrido o rompimento da cripta do germe do sucessor 
permanente.

(E) possibilitar a correção de anormalidade funcional das 
arcadas dentárias.

40. O freio lingual, quando curto, altera a fisiologia da mecânica 
da língua, podendo também gerar alterações anatomofuncio-
nais em outras estruturas da boca. Sendo assim, afirma-se:

 I. O freio lingual curto pode acarretar interferência na função 
de autóclise da língua.

 II. Não é indicado o tratamento conservador, por meio de 
fonoterapia para obter o alongamento do freio lingual.

 III. A frenectomia lingual em bebês pode ser feita com 
anestésico tópico oftálmico, diante da dificuldade de o 
recém-nascido apreender o mamilo durante o aleitamento 
materno.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.
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41. De acordo com o 4.º Congresso Mundial de Odontologia 
Preventiva, realizado na Suécia em 1993, as metas relativas 
à prevalência de cárie dentária no ano de 2010 para crianças 
de 5-6 anos e de 12 anos, respectivamente, são:

(A) 50% livres de cárie; CPO =2.

(B) 60% livres de cárie; CPO=1.

(C) 90% livres de cárie; CPO<1.

(D) 80% livres de cárie; CPO>0,5.

(E) 98% livres de cárie; CPO>2.

42. De acordo com o 4.º Congresso Mundial de Odontologia 
Preventiva, realizado na Suécia em 1993, a meta relativa à 
situação periodontal no ano de 2010 para adolescentes de 15 
anos é de CPITN

(A) 3.

(B) 1 ou 2.

(C) 4 ou 5.

(D) 6.

(E) 10.

43. Um dos métodos de prevenção de cárie dentária e das doenças 
periodontais é a eficaz remoção do biofilme bacteriano por 
meio da técnica de escovação empregada. A técnica de 
escovação dental que preconiza a colocação da escova na 
região mucogengival, com o longo eixo das cerdas apoiado 
lateralmente na gengiva e as cerdas deslizam da gengiva para 
oclusal ou incisal, executando-se pequenos movimentos an-
teroposteriores na região do ponto de contato, recebe o nome 
de técnica

(A) Stillman modificada.

(B) Bass.

(C) Fones.

(D) Charters.

(E) Starkey.

44. É muito importante que o cirurgião dentista odontopediatra 
tenha conhecimento sobre a prática do aleitamento materno, 
seus benefícios e repercussões na saúde bucal do bebê. Sendo 
assim, em relação ao aleitamento materno, afirma-se:

 I. Contribui para o posicionamento correto da língua e da 
sincronicidade de seus movimentos durante a sucção e a 
deglutição.

 II. Contribui para o estímulo do desenvolvimento postero-
anterior dos ramos mandibulares.

 III. Contribui para o estímulo da respiração bucal.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

45. Assinale a alternativa correta em relação às coroas de aço 
inoxidável pré-fabricadas, empregadas para restabelecer a 
forma e a função dos dentes em odontopediatria.
(A) Podem sofrer manchamento.
(B) Proporcionam satisfatório ponto de contato, impedindo 

a impactação de alimentos nas papilas gengivais.
(C) A anatomia padrão dessas coroas dificulta a oclusão.
(D) Apresentam boa adaptação cervical.
(E) São raramente empregadas devido ao alto custo e pouca 

durabilidade.

46. A quantidade de flúor adquirida após as aplicações tópicas 
pode ser afetada por alguns fatores relativos aos dentes e aos 
procedimentos. Em relação aos fatores que afetam o depósito 
de flúor sobre os dentes, assinale a alternativa correta.
(A) Dentes com defeito de estrutura, tais como lesões  

cariosas, cáries incipientes ou restaurações defeituosas 
adquirem menores quantidades de flúor do que os com 
superfície de esmalte sadia.

(B) Quanto mais jovem o dente, menor sua capacidade de 
absorver flúor.

(C) Indivíduos cujos dentes são formados sob o benefício do 
uso do flúor sistêmico adquirem muito mais flúor no pe-
ríodo pós-eruptivo do que aqueles que não o receberam.

(D) A concentração de flúor, utilizada no método de aplica-
ção, não interfere na incorporação deste ao esmalte.

(E) Quanto menor o pH da solução ou gel fluoretado utili-
zado, maior o benefício.

47. Em relação ao bochecho com soluções fluoretadas, é indicado
(A) fluoreto de sódio a 0,05 % para bochechos semanais.
(B) fluoreto de sódio a 0,05% para bochechos diários.
(C) fluorfosfato ácido, com pH próximo de 4,0 a 0,02% para 

bochechos quinzenais.
(D) fluorfosfato ácido, com pH próximo de 4,0 a 0,2% para 

bochechos diários.
(E) fluoreto de sódio a 0,05% para bochechos quinzenais.

48. A fluorose dentária é uma alteração do esmalte, que ocorre 
durante o período de formação dos dentes, em consequência 
da ingestão de flúor acima dos níveis aceitáveis e por tempo 
prolongado. Em relação à fluorose, afirma-se:

 I. Tanto a dentição decídua quanto a permanente podem ser 
afetadas pela fluorose dentária.

 II. Algumas características clínicas como assimetria, unila-
teralidade e nebulosidade das manchas são sinais impor-
tantes para o diagnóstico diferencial.

 III. Não existe confirmação da hipótese diagnóstica de fluorose.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
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49. O Sistema Único de Saúde prevê um sistema com princípios 
doutrinários e organizativos. O princípio que assegura que a 
disponibilidade dos serviços de saúde considere as diferenças 
entre os diversos grupos de indivíduos, ou seja, tratar diferen-
temente os desiguais, alocando recursos onde as necessidades 
são maiores, denomina-se

(A) integralidade da atenção.

(B) universalidade da atenção.

(C) igualdade.

(D) equidade.

(E) regionalização e hierarquização.

50. Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento 
ideal de trabalho.

(A) A coluna vertebral deve ser mantida com ligeira curvatura 
para trás, sem excessiva contração muscular.

(B) A cabeça deve permanecer ereta, sem qualquer inclina-
ção, principalmente para baixo.

(C) A altura ideal do mocho deve ser ajustada para que as 
coxas e pernas formem um ângulo de 90 a 1200.

(D) As pernas devem estar fechadas e paralelas ao encosto 
da cadeira odontológica em qualquer posição de atendi-
mento.

(E) O braço esquerdo deve ficar, para o operador destro, no 
máximo, numa angulação de 90º com o tronco.












