
ConCurso PúbliCo

053. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (sEmiologista)

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

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

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

 Responda a todas as questões.

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

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

 A duração da prova é de 3 horas.

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

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

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

Língua Portuguesa

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

Recorde de impostos

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

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

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

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

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

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

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

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

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

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

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

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

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

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

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

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

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

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

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

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

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

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

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

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

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

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

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

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

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

guerra que possa vir a ocorrer.

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

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

Imagem

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

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

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

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) despesas em ações de saneamento básico.

(B) compra de merenda escolar.

(C) ações de assistência social.

(D) compra e distribuição de medicamentos.

(E) pagamento de aposentadorias e pensões.
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CONHECIMENTOS ESpECífICOS

21. De acordo com o Código de Ética Odontológica vigente, 
assinale a alternativa que contém conduta considerada de 
manifesta gravidade.

(A) Aproveita-se de posição hierárquica para fazer constar 
seu nome na co-autoria de obra científica.

(B) Anunciar ou divulgar títulos, qualificações, especialida-
des de que não possua ou que não seja reconhecido pelo 
CFO.

(C) Servir-se da entidade de classe para promoção própria, 
ou obtenção de vantagens pessoais.

(D) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de 
paciente.

(E) Acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da 
profissão.

22. As glândulas salivares são glândulas de secreção exócrina, 
composta de ácinos, sistema tubular e de ductos excretores. 

Assinale a alternativa que contém apenas glândula(s) 
salivar(es) que possui(em) ácino misto, com secreção predo-
minantemente mucosa.

(A) Submandibular.

(B) Parótida e submandibular.

(C) Sublingual.

(D) Parótida.

(E) Submandibular e sublingual.

23. Nódulo vermelho-escuro, flácido e hemorrágico com super-
fície lisa que ocorre no interior de um alvéolo após extração 
dentária ou esfoliação de um dente decíduo. Geralmente exis-
tem espículas ósseas ou fragmentos de raízes no interior desses 
alvéolos em reparação. Pode ocorrer também em locais que 
não ocorreram extração, mas fraturas coronárias decorrentes 
de processos cariosos que deixaram no local fragmentos de 
raízes dentárias. É indolor e aparece cerca de 2 semanas após 
a extração do dente.

O texto refere-se a

(A) epúlide granulomatosa.

(B) granuloma piogênico.

(C) fibroma ossificante periférico.

(D) granuloma de células gigantes periférico.

(E) fibroma traumático.

24. Em relação à mononucleose infecciosa, assinale a alternativa 
correta.

(A) É a manifestação clínica mais frequente provocada pelo 
HHV-3.

(B) Na boca, na fase aguda, aparecem ulcerações transitórias 
e petéquias hemorrágicas distribuídas pelo palato.

(C) O vírus é transmitido exclusivamente pela saliva.

(D) O período de transmissão que o convalescente da mono-
nucleose infecciosa apresenta é curto, não passando de 
15 dias após a sua recuperação.

(E) Apresenta apenas sinais clínicos locais, não havendo 
manifestações sistêmicas.

25. A língua é sede de muitas variações de normalidade, já que 
possui uma variação anatômica muito grande. A seguinte alte-
ração: presença de várias erosões eritematosas, circunvaladas 
por um halo esbranquiçado e ligeiramente elevado, as quais 
desaparecem em um intervalo de 1 a 2 semanas de um local da 
língua e reaparecem em outro. Tais lesões, que são originadas 
da atrofia das papilas linguais, principalmente em decorrência 
de processos de degeneração hidrópica, denominam-se

(A) língua crenada.

(B) glossite romboide mediana.

(C) língua fissurada.

(D) língua geográfica.

(E) varizes linguais.

26. O conjunto de mecanismos que apresentam a finalidade de 
realizar a leitura da mensagem enviada pelo DNA, resultando 
na síntese proteica, recebe o nome de

(A) tradução.

(B) replicação.

(C) transformação.

(D) conversão.

(E) transdução.

27. A palpação de linfonodos cervicais e da face é uma prática 
de rotina no exame físico dos pacientes, já que muitos deles 
apresentam-se aumentados por diversos processos patológicos 
que atingem estruturas cervicais, da cabeça, da boca e regiões 
próximas podendo ser atingidos em processos infecciosos e 
tumorais. É característica dos linfonodos tumorais:

(A) contorno definido.

(B) superfície lisa.

(C) aderido a planos profundos.

(D) dolorido à palpação.

(E) autolimitantes.
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28. O conhecimento das alterações morfológicas que ocorrem na 
mucosa bucal é o fundamento básico para que se possa diag-
nosticar, tratar e acompanhar a evolução das doenças. 

Em relação às lesões fundamentais, assinale a alternativa 
correta.

(A) A pápula é uma ligeira elevação, de cerca de 1 a 2 mm 
emergindo da superfície da mucosa.

(B) O pertuito é um canal ou ducto que intercomunica  
regiões anatômicas ou diferentes áreas dentro de um mes-
mo segmento anatômico ou que tem sua porção terminal 
epitelizada sendo apenas uma invaginação da mucosa.

(C) A erosão é um rompimento do epitélio, com exposição 
do tecido conjuntivo.

(D) A fístula é um conduto fisiológico, não produtivo, estreito 
e alongado, originado por causa local, que comunica a 
superfície cutânea com uma cavidade natural.

(E) A mancha é uma ligeira elevação cerca de 1 a 2 mm 
emergindo da superfície da mucosa, sendo mais espessa 
do que extensa.

29. Quando uma quantidade de sangue recém-coletado e tratado 
de forma a tornar-se incoagulável é colocado em repouso 
com o tubo colocado verticalmente, verifica-se que, depois 
de certo tempo, os eritrócitos sedimentam no fundo do tubo, 
enquanto que o plasma permanece em cima. A velocidade 
com a qual os glóbulos vermelhos vão para o fundo do tubo 
denomina-se hemossedimentação. A hemossedimentação 
aparece aumentada

(A) no uso excessivo de ácido acetilsalicílico.

(B) com o tratamento com corticosteroide.

(C) na cianose.

(D) no pós-operatório.

(E) na insuficiência cardíaca congestiva.

30. Doença autoimune representada por erosões e ulcerações 
distribuídas ao acaso pela mucosa bucal. Um achado caracte-
rístico é uma bolha que pode ser induzida em pele ou mucosa 
aparentemente normal após firme fricção. 

A descrição refere-se a

(A) herpes recorrente.

(B) gengivoestomatite herpética primária.

(C) eritema multiforme.

(D) lúpus eritematoso.

(E) pênfigo vulgar.

31. Em relação à leucoplasia, assinale a alternativa correta.

(A) São placas brancas da mucosa bucal que podem ser 
removidas por raspagem.

(B) Tendem a desaparecer num período aproximado de 40 
dias após a remoção ou eliminação dos fatores irritativos 
desencadeantes.

(C) O teste de azul de toluidina é um método de diagnóstico.

(D) Normalmente são sintomáticas e associadas a manifes-
tações sistêmicas.

(E) Apresenta potencial variável de transformação maligna.

32. Em relação ao hemangioma, afirma-se:
 I. É considerado uma neoplasia benigna de vasos san-

guíneos.
 II. Pode ser do tipo capilar quanto cavernoso, ocorrendo, 

na maioria dos casos, regressão espontânea na primeira 
infância.

 III. A manobra de punção é contraindicada para o reconhe-
cimento da lesão.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

33. Em relação às doenças das glândulas salivares, assinale a 
alternativa correta.

(A) As sialodenoses são processos inflamatórios crônicos 
ocasionados por doenças autoimunes.

(B) A parotidite aguda é uma infecção aguda da glândula 
parótida unilateral, na qual o Stafilococcus aureus pode 
ser o agente etiológico da doença.

(C) A parotidite crônica é uma sialodenose, que se apresenta 
como uma alteração de volume assintomática, normal-
mente bilateral e o fluxo salivar encontra-se dentro da 
normalidade, sendo o aspecto da saliva normal.

(D) A sialolitíase ocorre mais comumente na glândula su-
blingual.

(E) A sialometaplasia necrosante é uma neoplasia maligna 
em que ocorre a necrose de uma glândula salivar maior, 
devido a um processo de degeneração.
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34. Lesão do osso, usualmente causada por bactérias, que apre-
senta um processo inflamatório progressivo, iniciando-se pela 
medula e se estendendo a todos os tecidos circunvizinhos.

A descrição refere-se

(A) a osteomielite.

(B) à osteoporose.

(C) à displasia fibrosa.

(D) a osteíte deformante.

(E) a osteossarcoma.

35. O período em que ocorrem grandes mudanças das estruturas 
e anexos que conduzem à formação da face embrionária é

(A) na 10.a semana de vida intrauterina.

(B) na 15.a semana de vida intrauterina.

(C) da 5.a a 8.a semanas de vida intrauterina.

(D) da 16.a a 18.a semanas de vida intrauterina.

(E) da 3.a a 5.a semanas de vida intrauterina.

36. A zona mais profunda da cárie em dentina, que pode ser 
remineralizada, pois ainda não é infectada, e o colágeno não 
está quebrado de forma irreversível, denomina-se zona de

(A) desmineralização profunda.

(B) desmineralização superficial.

(C) destruição.

(D) desmineralização avançada.

(E) esclerose dentinária.

37. Em relação à doença peridontal, afirma-se que
 I. a destruição periodontal ocorre de forma episódica, in-

termitente, com períodos de inatividade ou quiescência;
 II. na perda óssea vertical, a margem óssea é mais ou menos 

perpendicular à superfície do dente;
 III. envolvimento de furca refere-se à condição nas quais as 

bi e trifurcações de dentes multirradiculares são expostos 
pela doença periodontal.

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. A diabetes mellitus é uma enfermidade sistêmica comum nos 
idosos. São sinais e sintomas da diabetes:
 I. Polidipsia, poliúria, polifagia, xerostomia e cetoacidose.
 II. Alterações na reparação de feridas.
 III. Gastroparesia e impotência.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

39. Em relação ao câncer oral, assinale a alternativa correta.

(A) A maioria dos cânceres orais envolve os lábios, palato e 
glândulas salivares.

(B) Indivíduos que tiveram um câncer anterior têm maior 
risco de desenvolver um segundo câncer orofaríngeo.

(C) A maioria de cânceres orais é de células basais.

(D) O câncer oral é uma doença de faixa etária jovem. 95% 
dos casos ocorrem em pessoas mais jovens de 40 anos.

(E) Nos homens, a câncer oral representa 20% do total de 
cânceres do corpo.

40. Quando os odontoblastos não se diferenciam adequadamente, 
tem-se uma entidade conhecida como

(A) dentinogênese imperfeita.

(B) amelogênese imperfeita hereditária do tipo hipoplásico.

(C) hipoplasia de esmalte.

(D) dentinodisplasia.

(E) dentina interglobular.

41. Em relação à amoxicilina, assinale a alternativa correta.

(A) É uma penicilina sintética.

(B) Não é sensível à penicilinase.

(C) É um congênere químico e farmacológico da ampicilina.

(D) Sofre absorção mais lenta do que a ampicilina no trato 
gastrointestinal.

(E) Seu espectro antimicrobiano é muito maior ao da ampi-
cilina.
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42. O ácido acetilsalicílico é um agente analgésico-antipirético e 
anti-inflamatório largamente utilizado nos quadros dolorosos. 

Em relação aos salicilatos, assinale a alternativa correta.

(A) O uso prolongado leva à intolerância ou dependência.

(B) A sua toxicidade é equivalente a dos analgésicos opioides.

(C) É o analgésico de escolha para pacientes que apresen-
tam lesão hepática grave, deficiência de vitamina K ou 
hemofilia.

(D) O emprego de salicilatos em crianças ou adolescentes 
com catapora ou influenza está contraindicado.

(E) A ingestão de ácido acetilsalicílico por indivíduos nor-
mais (sem alterações sistêmicas) não causa alteração do 
tempo de sangramento.

43. Assinale a alternativa que contém apenas anestésicos locais 
do tipo amida.

(A) Mepivacaína, prilocaína e procaína.

(B) Lidocaína, articaína e bupivacaína.

(C) Tetracaína, etidocaína e prilocaína.

(D) Cloroprocaína, procaína e propoxicaína.

(E) Dibucaína, butacaína e tetracaína.

44. Necessitando-se de intervenção odontológica, deve-se evitar 
o uso de anestésicos locais com adrenalina em pacientes

(A) com arritmias ventriculares.

(B) idosos.

(C) grávidas.

(D) com asma.

(E) com risco vascular ASA I.

45. Assinale a alternativa que contém apenas anestésicos locais 
de longa duração.

(A) Lidocaína a 2% e articaína a 4% + adrenalina 1:100 000.

(B) Mepivacaína a 3% e mepivacaína a 2% + noradrenalina 
1:100 000.

(C) Bupivacaína a 0,5% + adrenalina 1:200 000 e etidocaína 
a 1,5% + adrenalina 1:200 000 (bloqueio de nervo).

(D) Prilocaína a 4% (infiltração) e lidocaína a 2% + adrena-
lina 1:100 000.

(E) Lidocaína a 2% + adrenalina 1:50 000 e mepivacaína a 
2% + levonordefrina 1:20 000.

46. Em relação ao óxido nitroso, afirma-se que
 I. é um líquido orgânico volátil;
 II. é um agente fraco, sem atividade relaxante muscular, 

quando usado isoladamente;
 III. como agente isolado, é usado intermitentemente para pro-

porcionar analgesia para procedimentos odontológicos.

Está correto o contido apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

47. A quimioterapia é a terapêutica de eleição para as malignida-
des de natureza sistêmicas como as leucemias e linfomas. Em 
relação à quimioterapia, coloque V (verdadeiro) e F (falso) 
para as frases.
 I. ( ) A mucosite, a candidose, as infecções dentoalveolares, 

as infecções gengivais e periodontais e as hemorragias 
gengivais são efeitos adversos que surgem na mucosa 
oral decorrentes da quimioterapia.

 II. ( ) As hemácias, leucócitos e plaquetas são fortemente 
afetados levando a quadros de anemia, leucopenia e pla-
quetopenia.

 III. ( ) A quimioterapia tem sido indicada como um método 
adjuvante ou complementar às terapêuticas cirúrgicas e 
radioterápicas em pacientes com alto risco de recidiva.

 IV. ( ) A quimioterapia não é indicada nos casos de carcino-
mas epidermoides da cabeça e pescoço.

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

(A) V, V, V, F.

(B) V, F, V, V.

(C) F, F, V, V.

(D) F, V, V, V.

(E) F, V, F, F.

48. As radiografias oclusais são utilizadas para obter grandes 
áreas de um único arco numa única projeção. Em relação 
técnica radiográfica oclusal, assinale a alternativa correta.

(A) Para a maxila, o ângulo vertical deve ser ajustado em 
+300.

(B) Para a maxila, a área de incidência do feixe de raios X 
deve ser focalizada no ápice nasal.

(C) Para a maxila, o ângulo horizontal deve ser de 200.

(D) Para a mandíbula, a área de incidência do feixe de raios 
X deve ser focalizada na porção mediana do assoalho 
bucal.

(E) Para a mandíbula, o ângulo vertical deve ser de -600.
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49. O índice gengival foi desenvolvido exclusivamente com o 
propósito de

(A) quantificar as superfícies com placa bacteriana.

(B) quantificar as superfícies com cálculo dental.

(C) avaliar a gravidade da gengivite e sua localização em 
quatro sítios possíveis.

(D) avaliar a presença ou ausência de sangramento gengival.

(E) avaliar um desempenho individual para remover resíduos 
após instruções de escovação.

50. O princípio do SUS que estabelece sua operacionalização a 
partir de uma lógica organizativa centrada nos distritos sani-
tários denomina-se

(A) universalidade.

(B) regionalização.

(C) equidade.

(D) integralidade.

(E) hierarquização.












