
ConCurso PúbliCo

052. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (PEriodontia)

 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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3 CUBA1102/052-EspSaude-I-Odont(Periodontia)

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 amálgama não apresenta adesão com a estrutura dental e, 
em função disto, ele necessita de uma forma bem definida de 
retenção, a qual poderá ser obtida de maneira indireta e/ou 
direta. As formas indiretas de retenção envolvem

(A) a execução de múltiplas caixas retentivas no remanes-
cente dental.

(B) o emprego de pinos e/ou adesivos resinosos.

(C) a execução de canaletas parciais ou circunferenciais na 
dentina.

(D) a presença de uma câmara pulpar profunda.

(E) o emprego de preparos cavitários extensos.

22. Os instrumentos usados na raspagem e alisamento corono- 
-radicular são classificados em manuais, ultrassônicos e ro-
tatórios. Considere as seguintes afirmações:

 I. A lima periodontal tem múltiplos bordos cortantes alinha-
dos como uma série de enxadas em miniatura, montadas 
em uma base arredondada ou retangular.

 II. As curetas Gracey são instrumentos usados para raspagem 
supra e subgengival. Sua parte ativa é uma lâmina em 
forma de colher com dois bordos cortantes curvos.

 III. O instrumento manual é composto de duas partes: a parte 
ativa (lâmina) e o cabo.

 IV. As foices são usadas principalmente para raspagem sub-
gengival (bolsas profundas) e áreas de bi-trifurcação.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) III.

(C) I e III.

(D) II.

(E) II e IV.

23. Preparos cavitários profundos próximos à polpa sugerem 
materiais protetores com finalidades de estimular a formação 
de dentina secundária, sendo indicado

(A) óxido de zinco e eugenol com polímero.

(B) ionômero de vidro.

(C) hidróxido de cálcio.

(D) óxido de zinco e eugenol.

(E) fosfato de zinco.

24. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

A periodontite agressiva é muito menos comum do que a 
crônica. (   )

Na periodontite agressiva, há uma rápida perda de inserção 
e destruição óssea. (   )

Na periodontite agressiva, as quantidades de depósitos mi-
crobianos são compatíveis com a severidade da destruição do 
tecido periodontal. (   )

A periodontite agressiva não apresenta caráter familiar. (   )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F – V – V – F.

(B) V – F – F – V.

(C) F – F – V – V.

(D) V – V – F – F.

(E) V – V – F – V.

25. O digluconato de clorhexidina é, na atualidade,

(A) usado como antisséptico bucal, porém apresenta menor 
eficácia antisséptica que o cloreto de cetilperidínio.

(B) a substância química mais eficaz no controle da placa 
bacteriana supragengival.

(C) empregado para prevenir o acúmulo da placa supragen-
gival e apresenta a mesma eficácia antisséptica que a 
associação do timol com salicilato de metila.

(D) considerado um antisséptico potente, sendo, no entanto, 
menos indicado que o iodopovidona por provocar reações 
locais e sistêmicas quando aplicado topicamente em 
mucosas.

(E) o melhor meio químico para transporte dos íons flúor 
para a cavidade bucal.

26. O termo relação cêntrica refere-se à posição

(A) fisiológica de oclusão da mandíbula.

(B) mandibular determinada pelo maior número de contatos 
dentários.

(C) fisiológica de repouso das arcadas dentárias.

(D) de máxima intercuspidação entre maxila e mandíbula.

(E) mais posterior da mandíbula em relação à maxila, no 
plano horizontal, estando os côndilos na posição mais 
anterior da cavidade glenoide.
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27. Este material odontológico tem sua maior indicação como 
material restaurador visto que, apesar de as suas caracterís-
ticas mecânicas e estéticas serem inferiores às das resinas 
compostas, as propriedades de adesão química aos tecidos 
dentários e de liberação e incorporação de fluoretos superam 
as demais propriedades deficientes. 

Trata-se

(A) do selante resinoso.

(B) do amálgama de prata.

(C) do ionômero de vidro.

(D) da resina acrílica.

(E) do verniz de flúor fotopolimerizável.

28. Estes materiais apresentam características adesivas que, 
originalmente, pela obliteração mecânica das fissuras oclusais, 
têm como consequência a redução do acúmulo de biofilme 
bacteriano, mais facilidade de higienização e a prevenção ou 
o controle da lesão cariosa incipiente. 

Trata-se de

(A) amálgama de prata.

(B) cariostáticos.

(C) resinas compostas.

(D) selantes oclusais.

(E) sistema adesivo autocondicionante.

29. O clareamento dental apresenta dois desafios: o primeiro é 
diagnosticar a causa do manchamento; o segundo é saber 
como manejá-la. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).

Fatores extrínsecos são aqueles causados pela ingestão diária 
de alimentos e bebidas corantes como chás, café, vinho tinto, 
tetraciclina, tabaco, beterraba e chimarrão. (   )

Fatores intrínsecos são aqueles que afetam a dentina, podendo 
ser congênitos, adquiridos, iatrogênicos, agentes químicos, 
traumáticos, hereditários e fisiológicos. (   )

O oxigênio é o radical livre que penetra na estrutura dental 
permeável, alcançando os pigmentos que causam a descolo-
ração dental, devido ao seu alto peso molecular. (   )

Na anamnese, os hábitos corantes devem ser investigados e, 
se não excluídos, pelo menos minimizados durante o trata-
mento. (   )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V – F – V – V.

(B) F – F – F – V.

(C) F – V – V – V.

(D) F – F – V – F.

(E) F – V – F – V.

30. A distância compreendida entre a base do sulco e a crista 
alveolar, constituída pelo epitélio juncional e inserção conjun-
tiva, constitui o que se denomina de espaço biológico, espaço 
necessário para que os tecidos possam se arranjar histológica 
e morfologicamente em condições fisiológicas. Quando se 
tem como objetivo estender um preparo subgengivalmente, 
é fundamental que haja alguns milímetros de estrutura dental 
sadia coronariamente à crista alveolar, em qualquer preparo 
na dentística restauradora, a fim de proteger a faixa de tecidos 
que compõe o espaço biológico. Assinale a alternativa com a 
proporção correta em milímetros.

(A) 1,90 mm.

(B) 5,00 mm.

(C) 2,20 mm.

(D) 4,00 mm.

(E) 3,00 mm.

31. Por muito tempo, o amálgama de prata foi o material de 
escolha para restaurar dentes posteriores, tanto decíduos como 
permanentes, sendo indicado para restaurações de cavidades 
de classes

(A) III e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I e IV.

(D) I e II.

(E) II e IV.

32. O uso do fluoreto tem um efeito preventivo de cárie não só 
nas crianças, mas também nos adultos. As superfícies radi-
culares recém-expostas são tão facilmente cariáveis como 
os dentes recentemente irrompidos. O efeito dos fluoretos 
depende

 I. do tipo de sal usado;
 II. da concentração da solução;
 III. do pH da solução;
 IV. da duração da aplicação, independentemente da frequência 

da aplicação;
 V. da ausência de microrganismos.

Está correto o contido apenas em

(A) I, II e IV.

(B) I, II e III.

(C) II, IV e V.

(D) III, IV e V.

(E) I, III e IV.
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33. O epitélio juncional é em parte responsável pela inserção da 
gengiva ao dente, desempenhando, desta forma, um papel 
extremamente importante. Coronariamente, apresenta-se em 
continuidade com

(A) tecido conjuntivo gengival.

(B) fibras supracrestais gengivais.

(C) epitélio do sulco.

(D) epitélio oral.

(E) ligamento periodontal.

34. Segundo as principais conclusões da Pesquisa Nacional de 
Saúde Bucal – 2010, desenvolvida em 177 cidades, nas cinco 
grandes regiões brasileiras, pelo Ministério da Saúde, consi-
dere as afirmações a seguir:

 I. Em termos populacionais, os problemas gengivais dimi-
nuem, de modo geral, com a idade.

 II. O maior percentual de indivíduos sem nenhum problema 
periodontal foi para a idade de 35 a 44 anos.

 III. Nos idosos, os problemas gengivais têm pequena expres-
são em termos populacionais, em decorrência do reduzido 
número de dentes presentes.

 IV. A presença de cálculo e sangramento é mais comum aos 
12 anos e entre os adolescentes.

Está correto o contido apenas em 

(A) III e IV.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) I e II.

(E) II e III.

35. As doenças periodontais possuem etiologia microbiana dis-
tinta e podem ser divididas genericamente em duas entidades 
principais, as gengivites e as periodontites. O agente causal 
da gengivite é o biofilme dental supragengival, enquanto que 
o agente causal da periodontite é o biofilme dental

(A) supra e subgengival e matéria alba.

(B) supra e subgengival e cálculo dental.

(C) supra e subgengival.

(D) subgengival e matéria alba.

(E) subgengival.

36. A progressão da gengivite para a periodontite resulta na migra-
ção apical do epitélio juncional, podendo levar a formação da 
bolsa periodontal e recessão gengival. Fazendo uma compa-
ração entre gengivite e periodontite têm-se, respectivamente:

(A) células T, destruição do colágeno gengival e do ligamento 
periodontal (gengivite) e células B com formação de 
bolsa periodontal (periodontite).

(B) células T e destruição do ligamento periodontal (gengi-
vite) e células B com reabsorção óssea alveolar (perio-
dontite).

(C) células B e destruição do colágeno gengival (gengivite) 
e células T e B com formação de bolsa periodontal e 
reabsorção óssea alveolar (periodontite).

(D) células T e B e migração apical do epitélio juncional (gen-
givite) e células T com destruição do colágeno gengival, 
do ligamento periodontal e reabsorção do osso alveolar 
(periodontite).

(E) células T e destruição do colágeno gengival (gengivite) 
e células B, bolsa periodontal, destruição do ligamento 
periodontal e reabsorção óssea alveolar (periodontite).

37. A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) é uma doença 
infecciosa aguda e apresenta algumas características clínicas 
que a diferencia de outros tipos de gengivite. Dentre suas 
características clínicas, têm-se:

 I. necrose papilar e formação de pseudomembrana de cor 
amarelo-acinzentada;

 II. gosto metálico e hálito fétido;
 III. formação de pseudomembrana de cor amarelo-acinzentada 

e tendência ao sangramento gengival espontâneo;
 IV. rápida e generalizada destruição do periodonto de inserção.

Está correto o contido apenas em

(A) I, II e III.

(B) I, II e IV.

(C) I e III.

(D) II e IV.

(E) II, III e IV.
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38. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Em casos de perda avançada de inserção resultante de doença 
periodontal associada à placa, uma lesão inflamatória apical 
de origem endodôntica não precisa expandir-se tão coronaria-
mente para comunicar-se com a lesão marginal. (   )

O tratamento da lesão endo-perio não difere do tratamento 
dado quando as duas desordens ocorrem separadamente. (   )

Frequentemente, é difícil identificar uma fratura radicular, 
pois seus sinais clínicos são os mais diversos; em geral 
incluem dor, sensibilidade e formação de abcesso – sintomas 
similares àqueles presentes no abcesso periodontal ou lesão 
periapical aguda. (   )

Na presença de uma lesão endo-perio, é possível avaliar 
clinicamente, com segurança, qual desordem afetou os tecidos 
periodontais. (   )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V – F – F – V.

(B) V – V – V – F.

(C) F – V – V – F.

(D) V – V – F – V.

(E) F – F – V – F.

39. A qualidade de adaptação cervical é determinante na durabi-
lidade da coroa e na manutenção da saúde do periodonto. 
Quando se espera obter uma junção esteticamente aceitável 
entre metal, opaco e cerâmica, elege-se um tipo de término 
em que a junção entre a parede axial e a gengival é feita por 
um segmento de círculo. Esse término é em

(A) ombro com bisel.

(B) lâmina de faca.

(C) forma de ângulo de 135º.

(D) chanfro.

(E) ombro de 90º.

40. A distância entre a margem gengival e o ponto mais apical 
sondável, medida com uma sonda milimetrada, caracteriza 
medida da(o)

(A) linha mucogengival.

(B) nível de inserção.

(C) profundidade de sondagem.

(D) perda óssea vertical.

(E) nível ósseo.

41. Apesar de se preconizarem diferentes técnicas de escovação, 
deve-se ter consciência de que a melhor delas é aquela a que 
o paciente melhor se adapta. Dentre as diversas técnicas pre-
conizadas, há uma em que a escova é colocada com o longo 
eixo das cerdas lateralmente contra a gengiva e as cerdas 
são deslizadas de gengival para oclusal. Quando as cerdas 
estiverem junto ao ponto de contato dos dentes, fazem-se 
movimentos vibratórios. Os movimentos são os mesmos para 
as arcadas superior e inferior e para as superfícies vestibulares 
e linguais. 

Essa técnica é denominada técnica de

(A) Bass modificada.

(B) Fones.

(C) Bass.

(D) Charters.

(E) Stillman modificada.

42. Um conjunto de princípios gerais, amplamente reconhecido 
na profissão, guia o uso dos instrumentos durante a raspagem 
periodontal. A angulação descreve a relação entre a face da 
ponta do instrumento e a superfície dentária. A angulação 
adequada dos raspadores, também chamada angulação de 
trabalho, está entre

(A) 45° e 90°.

(B) 55° e 70°.

(C) 65° e 95°.

(D) 20° e 60°.

(E) 35° e 75°.

43. Instrumentos periodontais afiados são fundamentais para 
procedimentos de raspagem e alisamento dental. Nesse instru-
mento, o ângulo formado pela face da lâmina com a superfície 
da pedra para afiar é de 100 a 110 graus. Esse ângulo mantém 
o ângulo interno da lâmina, que é de 70 a 80 graus. Ambas 
as extremidades cortantes devem ficar afiadas. A ponta do 
instrumento deve permanecer arredondada. 

Esse instrumento é a

(A) foice.

(B) cureta Gracey.

(C) lima.

(D) cureta Universal.

(E) enxada.

44. Quando o paciente apresenta história de alergia às penicilinas 
ou intolerância ao metronidazol, nos casos em que o trata-
mento das pericoronarites requer o uso de antibiótico pela 
presença de linfadenite, febre e dificuldade de abertura de 
boca, o antibiótico de escolha deverá ser

(A) claritromicina 500 mg.

(B) eritromicina 500 mg.

(C) clindamicina 300 mg.

(D) cefalexina 500 mg.

(E) azitromicina 500 mg.
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45. O conhecimento do perfil geral do paciente é fundamental 
para qualquer intervenção em saúde, principalmente no pla-
nejamento de um procedimento cirúrgico. Da mesma forma, 
o conhecimento sobre as drogas a serem administradas pode 
prevenir emergências e colaborar com o controle dos insu-
cessos na terapêutica cirúrgica proposta. Leia as afirmações 
e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais 
aumenta a durabilidade da anestesia. (   )

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais reduz 
o risco de toxicidade sistêmica. (   )

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais 
proporciona uma menor hemostasia. (   )

O uso do vasoconstritor está contraindicado em portadores de 
doença cardiovascular grave e hipertireoidismo. (   )

O uso do vasoconstritor está contraindicado em pacientes 
portadores de Diabetes mellitus. (   )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V – V – V – V – F.

(B) V – F – V – V – F.

(C) F – V – V – F – F.

(D) V – V – F – V – F.

(E) F – F – V – F – V.

46. A abordagem cirúrgica como alternativa da raspagem sub-
gengival para terapia de bolsas foi reconhecida na parte final 
do século XIX, chamada “Gengivectomia”. Considere as 
afirmações a respeito desse procedimento cirúrgico.

 I. Tem sua indicação em sítios com bolsas periodontais, com 
ocorrência de migração apical da aderência epitelial.

 II. As profundidades das bolsas são identificadas ou por 
pinças marcadoras de bolsas (por exemplo Crane-Kaplan) 
ou por meio de sondas periodontais convencionais.

 III. Em áreas em que a gengiva é volumosa, a incisão deve ser 
feita mais coronalmente no nível dos pontos sangrantes 
do que em áreas de gengiva delgada, em que é necessário 
um bisel menos acentuado.

 IV. Pequena remodelação da crista óssea alveolar também 
pode ocorrer durante a fase de cicatrização.

Está correto o contido em

(A) I, II e IV, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

47. Uma grande vantagem do Retalho de Widman Modificado está 
em sua indicação para áreas com comprometimento estético. A 
incisão inicial tem como finalidade a delimitação do epitélio da 
bolsa que se deseja remover do tecido gengival. Com o auxílio 
de um bisturi Bard-Parker e uma lâmina descartável n.o 11, a 
incisão deve ser feita

(A) perpendicularmente à linha do sorriso gengival.

(B) perpendicularmente ao longo eixo do dente.

(C) num ângulo de 45 graus em relação ao sulco gengival.

(D) num ângulo de 75 graus em relação à margem gengival.

(E) paralelamente ao longo eixo do dente.

48. Independentemente de a cirurgia periodontal ressectiva ser 
indicada apenas para remoção de tecido gengival ou também 
de tecido ósseo, dentre suas várias contraindicações, considere 
os itens a seguir:
 I. presença de doença sistêmica;
 II. presença de doença periodontal;
 III. efetivo controle caseiro de placa bacteriana.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.

49. A abordagem clássica para a regeneração periodontal nos 
últimos 30 anos tem sido o uso de enxertos ou substitutos 
ósseos na reparação dos defeitos periodontais. Os enxertos 
geralmente são classificados de acordo com sua fonte original. 
O osso bovino inorgânico é classificado como um

(A) aloenxerto ósseo seco congelado desmineralizado.

(B) aloenxerto.

(C) xenoenxerto.

(D) autoenxerto.

(E) aloenxerto ósseo seco congelado.

50. O acesso cirúrgico aos diversos componentes do periodonto 
começa com incisões bem planejadas. Leia as afirmações e 
assinale a correta.

(A) Incisão relaxante: perpendicular à margem gengival nos 
ângulos de transição dos dentes. Lâminas 11, 15 ou 15C.

(B) Bisel externo: direcionado para apical, colocado na crista 
da margem gengival ou recuado 0,5 a 2,0 mm da margem. 
Lâminas 11, 12 ou 12B, 15 ou 15C.

(C) Bisel interno: direcionado para coronária. Gengivótomo 
de Kirkland, de Orban, lâminas 11 e 15.

(D) Relaxante no periósteo: pequena incisão feita na incisão 
relaxante e dirigida para a base do retalho. Lâminas 11, 
15 ou 15C.

(E) Contraincisão: incisão na base do retalho cortando o 
periósteo subjacente. Lâminas 15 ou 15C.












