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01. Com relação às lesões cariosas em esmalte, é correto afirmar: 
 a) em lesões ativas, a absorção de minerais está confinada à superfície mais interna da lesão; 
 b) a borda cervical da lesão ativa, em face proximal, não acompanha o contorno da gengiva; 
 c) manchas brancas brilhosas observadas na face vestibular de incisivos indicam lesões inativas que se 

desenvolveram durante a erupção desses dentes; 
 d) lesões inativas apresentam consistência diferente do esmalte normal; 
 e) lesões de cárie paralisadas ou crônicas podem ser consideradas ativas. 

 
02. Para a proteção do complexo dentino-pulpar, pode-se utilizar os cimentos: 
 a) fosfato de zinco, óxido de zinco e eugenol, policarboxilato; 
 b) policarboxilato, fosfato de zinco, hidróxido de cálcio; 
 c) óxido de zinco e eugenol, policarboxilato, hidróxido de cálcio; 
 d) ionômero de vidro, óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio; 
 e) ionômero de vidro, fosfato de zinco, resinoso modificado por resina. 

 
03. Quanto à utilização dos anestésicos locais durante um procedimento odontológico,  pode-se afirmar que: 
 a) anestésicos utilizados sem vasoconstrictor são absorvidos mais rapidamente devido à sua 

propriedade vasodilatadora; 
 b) a ação vasodilatadora, o tempo de latência e a duração do efeito independem da constituição química 

do anestésico; 
 c) o pH tecidual, o grau de vascularização local e a técnica utilizada não interferem na ação anestésica; 
 d) a associação com agentes vasoconstrictores e as variações anatômicas do paciente não alteram a 

ação anestésica; 
 e) as amidas foram os primeiros anestésicos tendo como precursor a cocaína. 

 
04. Deve ser evitado o uso de vasoconstrictores nos pacientes que apresentem as seguintes condições: 
 a) hipertensão controlada, sensibilidade aos sulfitos, gastrite; 
 b) diabetes mellitus controlada, hipertireoidismo, anemia; 
 c) anemia, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo; 
 d) sensibilidade aos sulfitos, doença cardiovascular grave, hipertensão controlada; 
 e) doença cardiovascular grave, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo. 

 
05. O procedimento físico ou químico utilizado para provocar a morte de microorganismos na forma vegetativa e  

esporulada no instrumental, é denominado: 
 a) antissepsia; 
 b) esterilização; 
 c) desinfecção; 
 d) degermação; 
 e) assepsia. 

 
06. De acordo com o Código de Ética Odontológico, é dever fundamental dos profissionais inscritos nos 

Conselhos Regionais de Odontologia: 
 a) exercer a profissão mantendo comportamento indigno; 
 b) elaborar as fichas clínicas dos pacientes sem necessidade de conservá-las; 
 c) guardar segredo profissional; 
 d) ser contrário à harmonia da classe; 
 e) não resguardar a privacidade do paciente durante todo o atendimento. 

 
07. É uma característica da dentição mista: 
 a) formação das curvas de Spee e Wilson; 
 b) ausência de inclinação vestibular dos dentes; 
 c) redução lateral dos arcos dentais; 
 d) ausência de compensação de espaço; 
 e) redução ântero-posterior dos arcos dentais. 

 
08. As infecções bucomaxilofaciais podem fazer uso de espaços teciduais (espaços fasciais), os quais se 

tornam vias naturais de progressão da infecção. Como exemplo desta progressão podemos citar: 
 a) cisto dentígero; 
 b) ameloblastoma. 
 c) osteíte condensante; 
 d) osteosarcoma; 
 e) angina de Ludwig; 
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09. A estratégia Saúde da Família compõe parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo 
Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Sobre suas diretrizes é correto afirmar 
que: 

 a) reforça a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença; 
 b) desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas. 
 c) está inserida em um contexto de centralização e controle social da gestão, princípios assistenciais e 

organizativos do SUS; 
 d) desenvolve-se por meio de práticas potenciais  e sanitárias, arbitrárias e participativas; 
 e) dirige-se a populações de territórios ilimitados, pelos quais assume responsabilidade. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta a substância que deve ser aplicada inicialmente a um paciente com 

quadro de choque anafilático ou anafilaxia (reação alérgica bastante severa que afeta todo o corpo, 
podendo levar à morte, requerendo, portanto, tratamento imediato). 

 a) Anti-histamínico. 
 b) Corticosteróide. 
 c) Anti-inflamatório. 
 d) Ácido Acetil Salicílico. 
 e) Epinefrina (adrenalina). 

 
11. Um cirurgião-dentista observa que o paciente começa a ficar pálido, suado, com as mãos frias e com 

sensação de que vai desmaiar. Esse quadro é compatível com: 
 a) reação alérgica; 
 b) ataque epiléptico; 
 c) lipotímia; 
 d) choque anafilático; 
 e) psicopatia. 

 
12. A chance de um profissional adquirir hepatite B, caso não esteja imunizado, ao se acidentar com uma 

agulha contaminada é de: 
 a) 0,01 a 0,03%. 
 b) 0,1 a 0,3%. 
 c) 1 a 3%. 
 d) 10 a 30%. 
 e) 100%. 

 
13. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao controle de infecções no consultório odontológico. 
 a) Na esterilização dos instrumentais por meio de calor seco (estufa), a temperatura a ser utilizada é de 140 

a 180º, com tempo entre 60 e 120 minutos. 
 b) Segundo a OMS, a tintura de iodo é considerada um bom anti-séptico, enquanto a solução de iodo a 5% 

(Lugol) é um bom desinfetante para a cavidade bucal. 
 c) A esterilização dos instrumentais críticos, seja por calor seco ou úmido, deve ser capaz de destruir os 

microorganismos mesmo quando em forma de esporos. 
 d) Instrumentais considerados semicríticos são aqueles que entram em contato apenas com a mucosa 

íntegra, podendo ser desinfetados com álcool 77% em volume. 
 e) Autoclave é um meio de esterilização. 

 
14. Lesão tumoral dos maxilares radiolúcida multilocular, com predileção pela região anterior da mandíbula, a qual 

afeta mais comumente adultos jovens do gênero feminino, refere-se a: 
 a) ameloblastoma; 
 b) mixoma odontogênico; 
 c) granuloma central de células gigantes; 
 d) tumor odontogênico adenomatóide; 
 e) displasia fibrosa. 

 
15. Qual dos microorganismos a seguir, apresenta alta taxa de propagação e transmissão através dos aerossóis? 
 a) HIV. 
 b) Mycobacterium tuberculosis. 
 c) Hepatite A. 
 d) Hepatite C. 
 e) Treponema palidum. 
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16. Um indivíduo de 22 anos necessita de uma restauração MOD, no dente 14, porém sem condições 
financeiras para a realização de uma restauração indireta. A cavidade é ampla e a parede vestibular 
apresenta perda de suporte dentinário, mas o término na região cervical encontra-se em esmalte. Qual a 
conduta mais indicada, considerando o dente e as condições do preparo? 

 a) Proteger as paredes sem suporte com cimento de ionômero de vidro e restaurar com resina composta. 
 b) Proteger com cimento de hidróxido de cálcio e utilizar a técnica do amalgapin, para reforçar a estrutura 

dentária. 
 c) Remover a parede sem suporte e restaurar o dente com amálgama, evitando fraturas da estrutura dentária. 
 d) Proteger as paredes sem suporte com cimento de hidróxido de cálcio e restaurar com amálgama ou com 

resina composta. 
 e) Restauração convencional. 

 

17. Uma menina de 5 anos de idade, pela primeira vez em um consultório odontológico, apresenta dor 
associada a abcesso no dente 85, lesões de cárie nos dentes 55, 65 e 74, raízes residuais do dente 75, 
manchas brancas no 51 e no 61. Qual a melhor sequência de plano de tratamento, levando em conta o 
manejo e as condições bucais da paciente? 

 a) Restaurar os dentes com o material definitivo de acordo com seu grau de complexidade, iniciando da 
menor para a maior  cavidade, seguindo-se as aplicações de flúor e, por fim, o tratamento pulpar ou 
exodontias. 

 b) Realizar, primeiramente, aplicações tópicas de flúor durante quatro sessões, permitindo a adaptação da 
criança ao tratamento, e só depois iniciar o tratamento restaurador de cada um dos dentes afetados. 

 c) Realizar a adequação do meio através da aplicação do flúor e da escavação em massa de todos os 
dentes, e, posteriormente, realizar os tratamentos restauradores e pulpares e as exodontias. 

 d) Exodontia do 85 e 65, endo do 75 e flúor. 
 e) Realizar a adequação do meio, através do tratamento pulpar do dente 85, escavação em massa e 

aplicação de flúor, remoção de raízes residuais, em seguida os tratamentos restauradores definitivos. 
 

18. É o par de nervo craniano responsável pela inervação sensitiva, inclusive gustativa do terço posterior da língua: 
 a) IV 
 b) V 
 c) VII 
 d) IX 
 e) X 

 

19. Para todas exodontias, sem exceções, é recomendável indicar, no mínimo: 
 a) o uso de um analgésico; 
 b) analgésicos e anti-inflamatórios; 
 c) analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos; 
 d) encaminhar a um médico, para uma prescrição mais adequada para cada caso; 
 e) nunca se usa medicação. 

 

20. Alveolite, após uma exodontia é: 
 a) um acidente nem sempre evitável; 
 b) uma complicação por falha na assepsia e na esterilização; 
 c) a consequência de escolha errada do anestésico local; 
 d) a dose além do recomendável de anestésico; 
 e) é um acidente sem trauma no ato da extração. 

 

21. Esterilização é: 
 a) O conjunto de meios usados para impedir a penetração de microorganismos numa determinada área. 
 b) A destruição dos microorganismos patogênicos, com exceção dos esporos, por meios fisicos ou quimicos, 

por ação bactericida ou bacteriostática. 
 c) A inativação dos microorganismos (impedindo a sua multiplicação) numa área de tecidos vivos na superfície 

do organismo. 
 d) A destruição de alguns microorganismos, patogênicos ou não, em forma vegetativa ou esporulada na 

superfície do organismo. 
 e) A destruição de todos os microorganismos, patogênicos ou não, em forma vegetativa ou esporulada. 

 

22. Em extrações de molares superiores, através da manobra de Valsalva pode-se constatar se houve uma: 
 a) comunicação buco-sinusal; 
 b) fratura do tuber da maxila; 
 c) fratura do terço apical da raiz palatina; 
 d) fratura da raiz disto vestibular desses dentes; 
 e) aspiração de corpo estranho. 
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23. A irrigação básica da maxila e da mandíbula tem como origem qual artéria? 

 a) Facial 
 b) Temporal profunda 
 c) Maxilar 
 d) Lingual 
 e) Tireoidea superior 

 

24. Qual alternativa NÃO apresenta ramificação do V2 (ramo maxilar do n. trigêmio-V)? 

 a) N. infraorbital. 
 b) N. alveolares superiores posteriores. 
 c) N. faríngico. 
 d) N. corda do tímpano. 
 e) N. palatino. 
 

25. Quanto aos agentes anestésicos, sabe-se da existência dos amino-esteres e amino amidas. Qual NÃO é 
exemplo destes últimos? 

 a) Prilocaína 
 b) Mepivacaína 
 c) Lidocaína 
 d) Articaína 
 e) Procaína 

 

26. Quais são critérios para a escolha da técnica anestésica a ser empregada? 

 a) Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de infecção, idade, 
condições gerais do paciente. 

 b) Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, tempo cirúrgico, presença de infecção, sexo, condições 
gerais do paciente. 

 c) Grupo étnico, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de infecção, idade, condições gerais 
do paciente. 

 d) Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de restaurações, idade, 
condições gerais do paciente. 

 e) Área a ser anestesiada, duração da anestesia, presença de restaurações, idade.  

 

27. Sobre a técnica das anestesias terminais por infiltração, assinale a alternativa correta. 

 a) Diferenciam-se das superficiais, pois são realizadas por um período maior e é uma técnica mais simples. 
 b) Podem ser classificadas como: compressivas e por fricção. 
 c) Caracterizam-se por fazerem uso de agulhas e podem ser exemplificadas como: subdental e supradental. 
 d) São exemplos destas: subperiostal, supraperiostal, submucosa, intraseptal. 
 e) Na verdade, as técnicas terminais são todas iguais. 

 

28. Quanto ao pacto pela saúde, assinale a alternativa correta. 

 a) É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as duas esferas de gestão (estados e municípios) do 
Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. 

 b) É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e 
municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e 
instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao 
Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de 
habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. 

 c) Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios e estados ao Termo de Compromisso de 
Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece 
metas e compromissos para cada ente da federação. 

 d) Tem como objetivo promover inovações nos processos e instrumentos na odontologia mundial. Sua 
implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados, União e ONU ao Termo de Compromisso 
de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece 
metas e compromissos para cada ente da federação. 

 e) É um conjunto de reformas motivacionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e 
municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e 
instrumentos de extração. Tem como objetivo diminuir o número de extrações desnecessárias. 
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29. Várias técnicas existem para auxiliar o cirurgião-dentista com trincas ou fraturas radiculares, as quais podem ser 

extremamente difíceis de diagnosticar ou tratar. Assinale a opção INCORRETA quanto a estas patologias. 

 a) Dente sensível a sondagem da fratura oclusal, sem mobilidade e perda óssea apenas local apresenta um 
bom prognóstico. 

 b) A utilização de corantes como azul de metileno podem auxiliar no diagnóstico de uma trinca. 
 c) Fraturas verticais na maioria das vezes não são bem-visualizadas com radiografia periapical. 
 d) Dentes com fraturas podem apresentar múltiplas fístulas adjacentes ao dente em questão. 
 e) Dente com fratura vertical pode apresentar sensibilidade apenas quando é percurtido em uma direção 

específica. 

 
30. A solução anestésica NÃO é composta por: 

 a) agente anestésico; 
 b) veículo; 
 c) preservador do agente; 
 d) ativador do agente; 
 e) agente vasoconstritor. 

 
31. Uma doença periodontal caracterizada por inflamação gengival progredindo para os tecidos periodontais mais 

profundos e para a crista óssea alveolar, com bolsa periodontal de 3 a 4 mm, na classificação da Academia 
Americana de Periodontia é citada como: 

 a) gengivite aguda; 
 b) periodontite moderada; 
 c) periodontite avançada; 
 d) gengivite crônica; 
 e) periodontite leve. 

 
32. Para a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90), o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
Fundações mantidas pelo Poder Público, refere-se ao: 

 a) Departamento de AtençãoBásica (DAB); 
 b) Programa de Saúde da Família (PSF); 
 c) Sistema Único de Saúde (SUS); 
 d) Conselho Nacional de Saúde (CNS); 
 e) Fundo de Garantia por Tempo de Saúde (FGTS). 

 
33. Quanto aos serviços públicos de saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a) Os níveis de saúde da população divergem da organização social e econômica do País. 
 b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) não é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 

Constituição Federal,  sendo exercida, em cada esfera de governo, por diferentes órgãos. 
 c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições ao seu 

exercício, ainda que restrito. 
 d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são organizados de 

forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. 
 e) O SUS somente pode ser utilizado por pessoas que comprovem a impossibilidade de fazer uso da 

iniciativa privada. 

 
34. Paciente de 5 anos, portador da síndrome de Down, apresenta-se com dor no elemento 54. Na anamnese, 

a mãe relata que o paciente era alérgico à amoxicilina e com 1 ano e meio se submeteu a uma cirurgia 
cardíaca para corrigir uma comunicação intra-ventricular (CIV). Qual é o procedimento mais prudente a ser 
seguido? 

 a) Profilaxia antibiótica com cefalexina. 
 b) Prescrição de analgèsico e consultar o cardiologista. 
 c) Antibioticoterapia com cefalexina. 
 d) Anestesia e remoção de cárie, após radiografia do elemento. 
 e) Anestesia e exodontia do elemento. 
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35. Qual é a finalidade da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS  01/2001? 

 a) Ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização 
da assistência. 

 b) Ampliar as responsabilidades do nível Federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de 
centralização da assistência hospitalar de alta complexidade. 

 c) Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização 
da assistência. 

 d) Instituir a estratégia de saúde da família no nível Estadual. 
 e) Desestimular os consórcios intermunicipais de saúde. 
 

36. Julgue as frases abaixo quanto ao uso correto do verbo lembrar. 

 I. Felipe se lembrou do nome da empresa importadora do medicamento. 
 II. Felipe lembrou o nome da empresa importadora do medicamento. 
 III. Felipe se lembrou o nome da empresa importadora do medicamento. 
 IV. Felipe lembrou do nome da empresa importadora do medicamento. 
 Que frases estão gramaticalmente corretas? 

 a) Todas. 
 b) Apenas I e II. 
 c) Apenas I e III. 
 d) Apenas II e IV. 
 e) Apenas I, III e IV. 
 

37. Quanto ao emprego de a(s) à(s), quais frases estão corretas? 

 I. Danilo nunca vai a festas. 
 II. O palestrante se dirigiu às pessoas interessadas. 
 III. Entreguei a encomenda a Cristiane. 
 IV. Agradeça à Deus tudo o que recebeu. 
 V. Devemos sempre obedecer às leis de trânsito. 
  
 a) Nenhuma. 
 b) Todas. 
 c) Apenas I, II, III e V. 
 d) Apenas I, III e IV. 
 e) Apenas II, IV e V. 

 

38. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada? 

 I. ______________ logo na sua sala. 
 II. ______________ dez anos que moro nesta cidade. 
 III. ______________ eletrodomésticos usados. 
 IV. ______________ em amigos sinceros. 
  
 a) Entra – Faz – Compram-se – Acredita-se 
 b) Entre – Fazem – Compram-se – Acredita-se 
 c) Entre – Faz – Compra-se – Acreditam-se 
 d) Entra – Fazem – Compra-se – Acredita-se 
 e) Entre – Faz – Compram-se – Acredita-se 
 

39. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada? 

 I. O documento não foi ___________ pelas secretárias. 
 II. O infrator será  ____________ da empresa. 
 III. O diretor tinha ______________ cedo naquele dia. 
 IV. A zeladora já havia ___________ a bagunça do local. 
 V. O seu pedido não foi __________ . 
  
 a) imprimido – expulso – chego – limpo – aceito  
 b) imprimido – expulso – chegado – limpado – aceito  
 c) impresso – expulsado – chego – limpo – aceito  
 d) impresso – expulso – chegado – limpado – aceito  
 e) imprimido – expulsado – chego – limpo – aceitado  
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40. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do seguinte texto. 
“Diplomatas brasileiros _____ pedido para não ______ da Rio+20. Nada ______ com o trabalho de 
organizar o evento, ______ sim com a diária de 224 reais dada pelo Itamaraty para bancar hotel, 
transporte e alimentação. Os diplomatas, com razão, reclamam de ter de pagar para trabalhar.” 
(Revista Veja, 23 de maio de 2012, p.42) 

 a) têm – participar – a ver – mas  
 b) tem – participar – a ver – mais 
 c) tem – participarem – a ver – mas 
 d) teem – participar – haver – mas 
 e) têm – participarem – haver – mas 
 

 




