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Cód. 56 – Odontólogo 
 
 
 

1. A Constituição Federal dedicou uma seção de disposições para a saúde. Analise as afirmações abaixo.  
 
1 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.  

2 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

   
Podemos concluir que: 
 
A) 1 e 2 estão incorretas. 
B) apenas 1 está correta. 
C) 1 e 2 estão corretas. 
D) apenas 2 está correta. 
 

2. Analise as afirmações sobre as disposições em geral que constam da Constituição Federal referentes à saúde e 
assinale a que está incorreta. 
 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  
B) É permitida ordinariamente a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País.   
C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.  

D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.  

 
3. Conforme determinações da ANVISA (http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf) as 

atividades de recebimento, limpeza, lavagem e separação de materiais são consideradas “sujas” e, portanto, devem 
ser realizadas em ambiente(s) próprio(s) e exclusivo(s) e com paramentação adequada, mediante a colocação dos 
seguintes EPIs: 
 
 avental plástico. 
 Máscara. 
 Gorro. 
 calçados fechados. 
 óculos e luvas grossas de borracha (não cirúrgicas). 
 
Estão corretos: 
 
A) todos os itens citados. 
B) apenas quatro itens citados. 
C) apenas três itens citados. 
D) apenas dois itens citados. 
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4. A 3.ª CNSB teve como tema central: “Saúde bucal: acesso e qualidade, superando a exclusão social” e em seu 
relatório final constam as seguintes conclusões: 
 
1 - As desigualdades sociais, independente do indicador socioeconômico usado (renda, classe social, escolaridade 

ou ocupação, dentre outros), somadas ao processo de exclusão social exercem efeitos nefastos observados na 
saúde em geral (mortalidade, incapacidade, morbidade e/ou utilização de serviços de saúde) e por consequência 
na saúde bucal. 

2 - Indivíduos com baixa renda possuem mais problemas de saúde bucal e usam menos os serviços odontológicos, 
quando comparados a indivíduos com maior renda.  

3 - As melhorias ou benefícios trazidos pelos programas de saúde bucal são mais eficazes quanto mais 
desenvolvida é a região.  

4 - O enfrentamento do binômio saúde-doença está também na dependência de fatores sociais e, portanto, algumas 
medidas devem ser postas em prática, como, por exemplo, a democratização do acesso aos serviços e a 
eliminação de algumas barreiras sociais, econômicas e sobretudo políticas. 

 
São afirmações pertinentes: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
 

5. Analise a definição constante do texto da Lei nº 8.080/90 para identificar a que se refere. 
 

 “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.  

 
Atende ao enunciado: 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Vigilância epidemiológica. 
C) Atenção à Saúde. 
D) Programa de Saúde da Família. 
 

6. Consta das legislações sobre saúde pública que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a 
ocorrência de fato comprovado ou presumível de casos de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e 
outros profissionais de saúde no exercício de sua profissão, bem como aos responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das 
doenças de notificação. Na lista de agravos de notificação compulsória não consta: 
 
A) dengue. 
B) coqueluche. 
C) rubéola. 
D) pneumonia. 

 
7. O flúor vem sendo utilizado na Odontologia por aproximadamente um século e é considerado um dos instrumentos 

de maior importância dentre o arsenal de medidas que visam o controle da doença cárie. Sabe-se que seu efeito 
cariostático ocorre pela sua presença na cavidade bucal em contato direto com os dentes. É incorreto afirmar. 
 
A) O flúor encontra-se distribuído na forma de sais pela natureza: água, solo e alimentos em quantidade diferentes  

e é absorvido no trato gastrintestinal. 
B) Os principais benefícios do flúor são: produção de um dente mais perfeito em forma e estrutura, composição 

mais resistente. 
C) Os anti-sépticos bucais  não devem conter flúor, pois causam ardência no momento do bochecho. 
D) Os cremes dentais fluoretados e a aplicação tópica de flúor reduzem o processo cariótico.  
 

8. A flora bacteriana oral necessita de energia e utiliza restos alimentares que permanecem retidos na cavidade oral 
após as refeições. Quando consumidos açúcares, a incidência de cárie fica muito maior. É incorreto afirmar que: 
 
A) o aumento da cárie está associado com o tempo de permanência do açúcar na boca. 
B) o esmalte é um tecido mineralizado que apresenta permeabilidade 
C) a incidência de cárie aumenta quando o consumo de açúcares é feito entre as refeições. 
D) a remineralização tem uma pequena importância no aparecimento da cárie. 
 

9. Dentre os objetivos da irrigação intra canal não se inclui: 
 
A) limpar as paredes do canal, removendo restos orgânicos e raspas de dentina 
B) controlar as reabsorções radiculares inflamatórias. 
C) remover raspas de dentina 
D) diminuir e eliminar flora bacteriana 
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10. Cimento Ionômero de Vidro (CIV) é muito usado em odontologia, podendo ser convencional, modificado por 
partículas metálicas ou por resina. Podem ser vidros separados de pó e líquido ou cápsulas. É correto afirmar que: 
 
A) o CIV requer 24 horas para que ocorra toda presa do material e atinja a força de resistência máxima. 
B) o CIV convencional adere ao esmalte, dentina e cemento e sua adesão requer que essas superfícies sejam 

limpas. 
C) o CIV modificado por resina adere ao esmalte intermediado pelo condicionamento com acido fosfórico 37%. 
D) o CIV pode ser Tipo I cimentação, Tipo II restauração ou tipo III forramento. 
 

11. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Reparo é a cura da ferida através da substituição dos tecidos com sutis diferenças daquelas originais. 
B) Cicatrização ideal é novo esmalte, novo osso, novo cemento e novo ligamento. 
C) Cratera óssea é uma bolsa periodontal muito pequena, onde permanece as paredes vestibular, distal e mesial. 
D) Regeneração é a cura da ferida através da substituição dos tecidos por um novo tecido com as mesmas 

características daquelas originais. 
 

12. Para cimentação de uma prótese metalocerâmica finalizada, isto é com glaze, o cimento ideal é: 
 
A) Pasta Kallen. 
B) IRM. 
C) fosfato de Zinco. 
D) Hidróxido de cálcio. 
 

13. Mobilidade, palpação, percursão são referências a: 
 
A) dente com pulpite reversível. 
B) pulpite irreversível. 
C) teste exame clinico. 
D) polpa sã. 
 

14. Assinale a alternativa cuja definição está incorreta. 
 
A) Agenesia: ausência completa de formação de 1(um) ou mais dentes 
B) Dente impactado: barreira mecânica que não deixa o dente irromper. 
C) Germinação: tentativa de formar dois dentes a partir de um único germe dentário. 
D) Dentes natais ou neonatais: apresentam-se na boca ao nascer. 
 

15. A união de dois germes dentários é denominada: 
 
A) fusão. 
B) proliferação excessiva da lâmina dentária. 
C) agenesia. 
D) macrodontia. 
 

16. As bactérias podem transferir material genético de uma pessoa para outra de algumas formas, sendo elas, exceto: 
 
A) Transdução: DNA transferido por um vírus de uma célula para outra. 
B) Transformação: DNA transferido de uma bactéria para outra. 
C) Conjugação: cruzamento entre células receptoras e doadoras. 
D) Genótipo: DNA de cruzamento entre vírus e bactérias.  
 

17. Para tratamento de algumas infecções orais como, abcessos periapicais e periodontais, elegemos como primeira 
escolha, o seguinte antibiótico: 
 
A) Azitromicina. 
B) Clindamicina. 
C) Cefalexina. 
D) Penicilina. 
 

18. Sustentação, proteção e nutrição são funções:  
 
A) da estrutura alveolar. 
B) da cratera óssea. 
C) do ligamento periodontal. 
D) da estrutura dento alveolar. 
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19. Existe um dente na cavidade oral que apresenta cinco cúspides (3 vestibulares e 2 linguais). Estamos falando do: 
 
A) primeiro molar inferior. 
B) primeiro molar superior. 
C) segundo molar inferior. 
D) segundo molar superior. 
 

20. A comunicação anatômica entre periodonto de sustentação e a polpa ocorre através: 
 
A) canais acessórios, delta apical, túbulos dentinários 
B) canais laterais, concavidades e forame apical 
C) canais acessórios, canais laterais, forame apical e túbulos dentinários 
D) canais laterais, delta apical, ponte de cemento e túbulos dentinários  
 

21. É incorreto afirmar que anestésicos locais devem: 
 
A) apresentar rápido efeito e suficiente duração 
B) ser ácidos 
C) ter ausência de granulação 
D) ter ação reversível 
 

22. Em odontologia temos várias opções de anestésicos e técnicas anestésicas.  Associe a técnica anestésica com as 
respectivas regiões a serem anestesiadas: 
 
(  ) alveolar superior médio. 
(  ) alveolar superior lingual e bucal. 
(  ) palatinos maiores. 
(  ) mentoniano. 
 
1 - anestesia dois terços do palato de canino a molares.    
2 - anestesia superior pré-molares e raiz mesial do primeiro molar.   
3 - anestesia região inferior de pré molares  até caninos .    
4 - anestesia meia mandíbula, lábio e metade da língua.    
 
A associação correta está na alternativa: 
 
A) 2 – 3 – 1 – 4. 
B) 1 – 4 – 2 – 3. 
C) 3 – 1 – 4 – 2. 
D) 4 – 2 – 3 – 1. 
 

23. Pouca estrutura dental, hábito de morder objetos ou roer unhas, dentes vestibularizados, são contra indicações para 
o seguinte procedimento: 
 
A) tratamento restaurador com facetas laminadas 
B) tratamento protético com pino e coroa 
C) tratamento restaurador com resina composta. 
D) tratamento com ionômero de vidro 
 

24. São passos para restauração com resina composta em dentes anteriores ou posteriores, além da remoção da carie e 
preparo da cavidade: 
 
A) isolamento absoluto ou relativo, condicionamento ácido, aplicação de adesivo, restauração propriamente dita. 
B) ataque ácido, limpeza da cavidade, aplicação de verniz, restauração propriamente dita. 
C) limpeza da cavidade, aplicação de adesivo, condensação de material restaurador 
D) isolamento absoluto ou relativo, ataque ácido, limpeza cavidade, restauração propriamente dita. 
 

25. Assinale a alternativa que contém somente material para endodontia. 
 
A) ácido fosfórico, cimento resinoso. 
B) pasta iodoformada, resina acrílica. 
C) óxido de zinco e IRM. 
D) paramonoclorofenol, pasta hidróxido de cálcio. 
 



 

5 
 

 

26. Analise as afirmações referente a cuidados com um acidente em material biológico potencialmente contaminado,  
 
1 - lavar o local ferido com água e sabão e procurar um médico 24 horas após o acidente.  
2 - Saber a sorologia do paciente fonte assim como a do profissional acidentado para evitar a profilaxia 

desnecessária. 
3 - Se indicado uso de terapia antiretroviral, iniciá-la o mais rapidamente possível, sendo ótimo 2 horas após o 

acidente. 
 
São corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

27. Constitui fator que aumenta o risco de transmissão de HIV, o procedimento clínico: 
 
A) envolvendo somente saliva, sem envolvimento de sangue 
B) envolvendo artéria e veia 
C) restaurador, sem envolver sangue 
D) sem uso de equipamento de proteção individual. 
 

28. Por padrão, para profilaxia da endocardite bacteriana infecciosa e outras infecções em adultos, são prescritos 
remédios para o paciente  tomar antes do procedimento odontológico. Estão corretos: 
 
A) 500g de amoxicilina 20 minutos antes e após o término do procedimento. 
B) 1 g de cefalosporina meia hora antes do procedimento. 
C) 2 g amoxicilina 1 hora antes do procedimento. 
D) 2 g azitromicina 24 horas antes do procedimento. 
 

29. São exemplos de agentes antifúngicos, utilizados em odontologia: 
 
A) nistatina, clotrimazol, cetoconazol. 
B) fluconazol, macrolídeos, fluconazol. 
C) nistatina, macrolídeos, fluorquinolona. 
D) macrolídeos, fluorquinolona, nistatina .  
 

30. O mecanismo de ação dos anestésicos locais, resume-se na inativação dos: 
 
A) canais potássio. 
B) canais ferro. 
C) canais de sódio. 
D) canais de manganês. 
 

31. Para procedimentos comuns usa-se rotineiramente a lidocaína 2%. A dose máxima recomendada deste anestésico, 
em pacientes normorreativos, é: 
 
A) 16,6 tubetes de 1,8ml 
B) 17,4 tubetes de 1,8ml 
C) 19,2 tubetes de 1,8ml   
D) 8,3 tubetes de 1,8ml 
 

32. É correto afirmar que o nervo trigêmeo é subdividido em 3 partes: 
 
A) maxilar, incisivo, mandibular. 
B) oftálmico, infra-orbitário, incisivo. 
C) oftálmico, maxilar, mandibular. 
D) mandibular, frontal, zigomático. 
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33. O método para o tratamento de dentes traumatizados são muito variados e alguns fatores devem ser considerados, 
tais como: 
 
(  ) severidade do trauma. 
(  ) maturidade dentária. 
(  ) tempo transcorrido desde o momento do trauma até o atendimento. 
(  ) estimar a extensão da lesão para fazer diagnóstico preciso. 
 
As afirmações são (V) verdadeiras ou (F) falsas, na sequência: 
 
A) F – V – V – V. 
B) V – F – F – F. 
C) V – V – V – V. 
D) V – V – V – F. 
 

34. Baseado na OMS ( Organização Mundial da Saúde) podemos identificar as seguintes lesões: 
 
1 - fratura da coroa-raiz. 
2 - concussão. 
3 - fratura alveolar. 
4 - subluxação. 
 
Contêm lesões dos tecidos duros os itens: 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
 

35. O vírus da Hepatite B (HBV) é transmitido principalmente pelo sangue. Pacientes submetidos a material cirúrgico 
contaminado não descartável estão entre a maioria das vítimas. Concorre para a ocorrência desse agravo num 
consultório odontológico: 
 
A) compartilhamento de seringas e agulhas. 
B) limpeza e desinfecção da cuspideira e da caixa de revelação.  
C) uso de equipamento individual. 
D) esterilização e limpeza dos instrumentais de forma apropriada. 
 

36. Para a excelência de um procedimento em exodontia, temos de levar em consideração: uma boa anestesia, boa 
assepsia e boa orientação pós operatória. Assinale a alternativa em que o conjunto fórceps/elemento dentário está 
correto. 
 
1 - 150: pré a pré molares superiores. 
2 - 17: caninos. 
3 - 16: molares inferiores. 
4 - 18R: molar superior direito. 
 
Atendem ao enunciado os itens: 
 
A) 2 e 3, apenas 
B) 1 e 4, apenas 
C) 3 e 1, apenas 
D) 2 e 4, apenas 
 

37. Partsch, Newmann, angulada, Wassmund, são tipos de: 
 
A) sutura. 
B) descolamento. 
C) frenestração. 
D) incisão. 
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38. Dentre os procedimentos que evitam e/ou controlam a contaminação cruzada dentro do consultório odontológico 
podemos citar: 
 
 Lavar rotineira e corretamente as mãos. 
 Prescrição de antibióticos. 
 Acondicionamento adequado de material contaminado. 
 Uso de barreiras mecânicas que protegem as superfícies (plástico, campo cirúrgico, etc..) 
 Controle de pé ou eletrônicos nas cadeiras e torneiras. 
 
São itens corretos: 
 
A) apenas três. 
B) apenas quatro. 
C) apenas dois. 
D) todos. 
 

39. As fraturas do rebordo alveolar podem afetar as paredes vestibular e lingual do rebordo. Os tratamentos mais 
adequados para esse tipo de fratura são: 
 
1 - Antibióticoterapia. 
2 - Sutura das dilacerações gengivais. 
3 - Tratamento endodôntico obrigatório. 
 
Atendem ao enunciado, as afirmações: 
 
A) 1 e 3, apenas 
B) 2 e 3, apenas 
C) 1 e 2, apenas 
D) todas.  
 

40. O amálgama é uma liga metálica em que um dos metais envolvidos pode estar em sua fase líquida, sendo 
geralmente o mercúrio. Hoje em dia o modo mais comum de usar o amálgama é em cápsulas. Sobre a aplicação do 
amálgama, podemos afirmar: 
 
A) O acabamento final deve ser feito depois de decorridas 24 a 48 horas. 
B) A inserção do amálgama na cavidade, manualmente ou em cápsulas, deve ser inserida na cavidade em uma 

única porção, preenchendo toda a cavidade. 
C) A brunidura é uma etapa que antecede a condensação 
D) A escultura é recomendada logo após a trituração. 
 
 

 




