
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

CIRURGIÃO-DENTISTA 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 
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MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Considerando as 

diretrizes do Ministério da Saúde em 

relação à política nacional de saúde 

bucal, observamos as seguintes 

afirmações, EXCETO: 

A) a preocupação com a 

reorganização da atenção em 

saúde bucal, nos seus diferentes 

níveis de atenção; 

B) a adoção como eixo de 

reorientação do modelo, do 

conceito de cuidado, este 

compreendido como capaz de 

promover boa qualidade de vida e 

de intervir nos fatores que a 

colocam em risco; 

C) recursos humanos adequados, 

técnicas e teorias de programação 

são consideradas fundamentais 

para a construção de atividades 

eficazes na atenção à saúde 

bucal; 

D) os altos índices de doenças bucais 

no Estado brasileiro evidencia a 

necessidade de contratação de 

recursos humanos para a 

promoção de campanhas para 

extrações dentárias e reabilitação 

protética; 

E) semelhante a qualquer trabalho 

humano, o trabalho odontológico 

surgiu e se desenvolveu para 

satisfazer necessidades humanas. 

Questão 11) Que solução anestésica 

é recomendada no caso de urgência 

odontológica, em pacientes 

diabéticos não controlados? 

 

A) Solução anestésica com 

Felipressina. 

B) Solução anestésica com 

Epinefrina. 

C) Solução anestésica com 

Fenilefrina. 

D) Solução anestésica com 

Norepinefrina. 

E) Solução anestésica com 

Corbadrina. 

Questão 12)  Assinale a alternativa 

INCORRETA no que diz respeito à 

erosão dentária. 

A) Perda de estrutura dentária 

superficial devido a um processo 

químico, provocado por ácidos ou 

quelantes, sem envolvimento de 

micro-organismos, desencadeados 

por fatores intrínsecos e 

extrínsecos. 

B) A incidência dessa lesão tem 

aumentado nos últimos anos 

devido a um maior consumo de 

alimentos industrializados. 

C) A dieta que sabidamente causa 

erosão inclui diferentes tipos de 

alimentos e bebidas ácidas, com 

alta concentração de cálcio e 

fosfato. 

D) A erosão intrínseca é o resultado 

de ácidos endógenos provenientes 

de refluxo gástrico, regurgitação 

crônica, alcoolismo, gravidez ou 

distúrbios comportamentais, tais 

como anorexia e/ou bulimia. 

E) A erosão quando detectada 

clinicamente já é irreversível, 

podendo resultar em sensibilidade 

dentária, dor e má aparência 

dental. 
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Questão 13) A fluoretação da água 

de abastecimento público representa, 

se não o principal, um dos mais 

importantes meios de saúde pública, 

oferecidos às populações. Assinale a 

alternativa correta. A fluoretação da 

água de abastecimento público 

A) é considerada o terceiro mais 

efetivo método de prevenção de 

cáries em termos de abrangência 

coletiva. 

B) enquadra-se no quarto nível de 

proteção de Leavell & Clark, 

correspondendo à Proteção 

Específica. 

C) de uma cidade independe de sua 

localização, concentração natural 

de flúor e temperatura máxima 

ambiente. 

D) advém da promoção, implantação, 

orientação e apoio técnico aos 

estados e municípios prestados 

pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), na 

elaboração de projetos técnicos de 

fluoretação de água, de educação 

em saúde e mobilização social.  

E) deve ser precedida de 

levantamentos epidemiológicos de 

cárie e fluorose. Após a 

implantação do método, os 

levantamentos devem ser 

periodicamente refeitos de modo a 

monitorar as prevalências na 

população. 

Questão 14) Existem na odontologia 

vários tipos de lixo devido à 

diversidade de materiais utilizados 

para nesse exercício profissional. A 

saúde dos trabalhadores e pacientes, 

os riscos para a saúde pública  

 

relacionados com o transporte e 

eliminação e os efeitos ecológicos 

nos levam a classificar o lixo em 

várias categorias. Resíduos de 

amálgama, agulhas usadas, 

sugadores, embalagens de papel e 

eugenol são considerados, 

respectivamente, lixo: 

A) infectante, perfurocortante, 

comum, comum e químico. 

B) químico, perfurocortante, 

infectante, comum e comum. 

C) infectante, infectante, comum, 

comum e químico. 

D) químico, perfurocortante, 

infectante, comum e químico. 

E) químico, perfurocortante, comum, 

comum e comum. 

Questão 15) considerando o risco 

de toxicidade aguda com o uso de 

flúor tópico, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Dose certamente letal (DCL) está 

entre 32 a 64mgF/Kg de peso. 

B) Dose seguramente tolerada (DST) 

está entre 8 a 16mgF/Kg de peso. 

C) Dose provavelmente tóxica (DPT) 

é de 5mgF/Kg de peso. 

D) Os produtos fluoretados que 

merecem mais preocupações em 

atingir a DPT são o flúor gel (gel 

fluorfosfato acidulado a 1,23%) e 

o verniz. 

E) A DPT para uma criança de 20kg 

que ingeriu dentifrício (NaF)  com 

a concentração de 0,10% de 

fluoreto (1.000ppm),  quando 

geralmente se utilizaria de 1g do 

produto (1,0mg de fluoreto), é de 

50g. 






CIRURGIÃO-DENTISTA - 08 
 

Questão 16) Em relação às ações 

coletivas em saúde bucal, assinale a 

alternativa correta. 

I. O Ministério da Saúde 

recomendou, em 1989, como 

uma das estratégias de 

prevenção de cárie, a aplicação 

de gel de fluorfosfato acidulado a 

1,23%, proposta esta que foi 

implementada em um grande 

número de localidades no país. 

II. Com a adição de flúor aos cremes 

dentais de amplo consumo a 

partir de 1988, e a aprovação de 

incentivos financeiros para a 

realização de atividades de 

caráter educativo e de proteção 

específica à saúde bucal no 

âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em 1991, 

paulatinamente, a escovação 

dental supervisionada com 

dentifrício fluoretado foi 

ganhando importância e volume 

nos programas escolares. 

III. Noções de planejamento e 

programação, uso de 

epidemiologia, incorporação de 

pessoal auxiliar e emprego de 

métodos contendo substâncias  

fluoretadas, foram algumas das 

inovações colocadas em prática, 

que têm influenciado as 

características dos chamados 

modelos de atenção à saúde 

bucal. 

A) I e II estão corretas. 

B) Todas estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) Apenas III está incorreta. 

E) Todas estão incorretas. 

 

Questão 17) As doenças 

infectocontagiosas podem ser 

causadas por agentes bacterianos, 

fungos ou vírus. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Infecções bacterianas 

estreptocócicas são causadas por 

streptococos hemolíticos do grupo 

A, sua transmissão se dá pela 

inalação de gotículas de muco ou 

saliva expelidas durante a tosse, 

espirro ou aerossóis 

odontológicos. 

B) Infecções bacterianas 

estafilocócicas são responsáveis 

por grande parte das doenças 

pós-operatórias. São exemplos: 

mononucleose infecciosa, tétano, 

tuberculose, sarampo, rubéola, 

difteria e pneumonia. 

C) São exemplos de infecções 

fúngicas: candidíase oral e queilite 

angular. 

D) São exemplos de infecções 

viróticas: resfriados, influenza, 

herpes simples, AIDS/SIDA e 

hepatite. 

E) Em odontologia, o vírus da 

hepatite B vem sendo considerado 

de elevado risco. As principais 

formas de transmissão no 

consultório se dá através de 

acidentes com perfurocortantes 

contaminados, saliva e sangue em 

forma de aerossol produzido pelos 

instrumentos rotatórios. 

 
 
 
 
 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 18) O protocolo de registro 

dos sinais clínicos das doenças 

periodontais deve abranger o tipo de 

forma de registro e os parâmetros de 

registro. No Índice Periodontal 

Comunitário (IPC), originariamente 

denominado Índice de Necessidade 

de Tratamento Periodontal 

Comunitário (INTPC), observamos os 

seguintes itens, EXCETO: 

A) a boca é dividida em sextantes 

definidos pelos dentes 18 – 14; 13 

– 23; 24 – 28; 38 – 24; 33 – 43; 

44 – 48, de acordo com o sistema 

de numeração da Federação 

Dentária Internacional; 

B) o sextante é examinado mesmo 

na presença de apenas um dente;  

C) quando o sextante apresentar 

apenas um dente remanescente, 

este deve ser incluído no sextante 

adjacente; 

D) há duas modalidades de exame: 

exame de todos os dentes do 

sextante, anotando o escore mais 

alto encontrado e exame 

simplificado, que examina dentes 

estabelecidos; 

E) no exame simplificado, os dentes 

examinados, para pacientes com 

idade igual ou acima de 20 anos, 

serão avaliados 10 dentes (17, 16, 

11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47). 

Para pacientes com idade abaixo 

de 19 anos, são avaliados 6 

dentes ( 16, 11, 26, 36, 31 e 46).  

Questão 19) A lesão de cárie na 

superfície radicular apresenta uma 

maior prevalência em pacientes 

idosos, pois fatores como a retração  

 

 

gengival com exposição da superfície 

radicular ao meio bucal podem 

favorecer o acúmulo de placa 

bacteriana sobre a região mais 

cervical dos dentes por constituir-se 

em uma área de especial estagnação 

de restos alimentares.  Assinale a 

alternativa correta. 

A) O cemento subitamente exposto 

ao meio bucal apresenta uma alta 

resistência à perda mineral 

resultante do metabolismo 

bacteriano. 

B) A localização preferencial dessas 

lesões é em incisivos, sendo os 

inferiores os mais afetados. 

C) As lesões são frequentemente 

confinadas a sítios retentivos 

localizados na junção 

amelocementária, correspondendo 

à zona de perda de inserção 

gengival. 

D) O seu desenvolvimento é rápido, 

devido à facilidade com que a 

saliva pode ficar retida nesse 

formato de lesão. 

E) A lesão ativa apresenta superfície 

lisa e brilhante, com margens lisas 

e descoloração castanho-escura 

ou preta. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 20) A respeito do pessoal 

auxiliar em odontologia, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) As profissões de técnico em 

higiene dental (THD) e auxiliar de 

consultório dentário (ACD) 

receberam em dezembro de 2008, 

de acordo com a lei nº 11.889, a 

denominação de técnico em saúde 

bucal (TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB), respectivamente 

(resolução CFO-085/2009). 

B) O Projeto de Lei Complementar 

que regulamenta as profissões de 

técnico em higiene dental (THD) e 

auxiliar de consultório dentário 

(ACD), determina que só poderão 

exercer as duas profissões os 

portadores de diplomas ou 

certificados que atendam às 

normas do Conselho Federal de 

Educação. 

C) O técnico em saúde bucal é o 

profissional qualificado em nível 

médio que executa ações de 

saúde bucal, como ensinar 

técnicas de higiene bucal e 

realizar a prevenção de doenças 

bucais por meio de aplicação 

tópica de flúor, conforme 

orientações do cirurgião-dentista. 

Poderá ainda supervisionar o 

trabalho dos auxiliares em saúde 

bucal e realizar a limpeza e a 

antissepsia do campo operatório, 

antes e após atos cirúrgicos, 

inclusive em ambientes 

hospitalares. 

D) O auxiliar em saúde bucal é o 

profissional de nível médio que 

executa as tarefas auxiliares no 

tratamento, entre elas organizar e  

 

executar as atividades de higiene 

bucal, processar filme 

radiográfico, executar limpeza, 

assepsia, desinfecção e 

esterilização do instrumental, 

equipamentos odontológicos e do 

ambiente de trabalho. 

E) De acordo com a lei 11.889, 

publicada no Diário Oficial da 

União em 26/12/2008, as duas 

categorias profissionais poderão 

exercer suas atividades de forma 

autônoma ou prestar assistência, 

direta ou indiretamente, a 

pacientes mesmo sem a 

supervisão do cirurgião-dentista. 

Questão 21)  Quadro caracterizado 

por marcas dos dentes na margem 

lateral da língua, principalmente em 

pacientes que têm o hábito de 

pressionar a língua contra os dentes. 

Traumatismos mais intensos podem 

causar inflamação e inchaço na 

língua (macrogrossia), que deve ser 

diferenciado daqueles causados pela 

infiltração da língua por depósitos de 

material ou tumores. Seu tratamento 

depende da eliminação dos fatores 

causais associados. 

A) Língua geográfica 

B) Língua pilosa 

C) Língua crenada 

D) Língua fissurada 

E) Língua saburrosa 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 22) De acordo com a 

tabela, o grupo examinado 

corresponde à amostra selecionada 

para o levantamento SB – saúde 

bucal, Brasil 2003 (Brasil, 2004). 

Assinale a alternativa correta. 

Distribuição de adolescentes (15 a 19 

anos) segundo o número de dentes com 

experiência de cárie. Brasil 2002-2003. 
Valores de 

CPO 

Nº de 

adolescentes 

Frequência 

(%) 

Frequência 

acumulada 

0 1861 11,06 11,06 

1 1076 6,39 17,45 

2 1388 8,25 25,69 

3 1365 8,11 33,8 

4 1554 9,23 43,03 

5 1323 7,86 50,89 

6 1317 7,82 58,72 

7 1169 6,94 65,66 

8 1144 6,80 72,46 

9 887 5,27 77,73 

10 798 4,74 82,47 

... ... ... ... 

32 5 0,03 100,00 

total 16.833 100,00  

Fonte: Projeto SB Brasil 2003 (Brasil, 2004).  

A) A prevalência de cárie é de 79%, ou 

seja, essa é a porcentagem dos que 

tiveram um ou mais dentes 

afetados por cárie, 

independentemente do período em 

que isso ocorreu. 

B) Foram encontrados cinco indivíduos 

com experiência presente ou 

passada de cárie em todos os 

dentes, exceto os quatro terceiros 

molares, o que corresponde a 

0,03% da amostra. 

C) O índice CPO – cariado, perdido e 

obturado, do grupo examinado é o 

resultado da média obtida por meio 

do seguinte cálculo: (1861 X 0 + 

1076 X 1 + 1388 X 2 + 1365 X 3 + 

1554 X 4 + 5 X 32)/100,00. 

 

D) Interpretando a tabela, observamos 

que 11% dos adolescentes de 12 

anos não têm cárie, isto é, têm CPO 

igual a zero. 

E) A frequência acumulada nada mais 

é do que a soma das porcentagens 

relativas às linhas anteriores, cuja 

utilidade consiste em indicar a 

proporção de participantes que 

apresenta determinados níveis de 

experiência de cárie. 

Questão 23) Os estudos 

epidemiológicos e clínicos realizados 

nos últimos anos, permitiram novas 

classificações e formas de tratamento 

das doenças periodontais, bem como 

um melhor direcionamento das ações 

e serviços preventivos em saúde 

coletiva. Considerando esses novos 

conceitos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A periodontite progride de forma 

contínua até a perda do dente. 

B) A prevalência de periodontite 

avançada é baixa na população 

mundial (10 a 15%) 

C) A periodontite é um fator de risco 

importante para doenças 

coronárias, doenças respiratórias 

e no nascimento de bebês 

prematuros de baixo peso. 

D) Muitas pessoas com grau aceitável 

de gengivite conseguem manter 

uma dentição funcional ao longo 

da vida. 

E) Tipos específicos de bactérias 

causam as doenças periodontais, 

sendo estas consideradas 

infecções oportunistas. 
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Questão 24) O diagnóstico ideal da 

doença cárie dentária deve 

contemplar a determinação do status 

da atividade e progressão da lesão 

cariosa e o risco de o paciente 

desenvolvê-la no futuro. Assinale a 

alternativa correta. 

A) Embora novas tecnologias tenham 

sido agregadas ao arsenal de 

métodos e metodologias 

diagnósticas nas últimas décadas, 

o diagnóstico da cárie em 

ambiente clínico tem sido 

realizado, primordialmente, por 

meio de exame clínico visual-tátil, 

realizado sob iluminação natural, 

com o espelho bucal plano e 

sonda exploradora de ponta 

romba. 

B) A Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 1999) recomenda a adoção 

de sonda exploradora de ponta 

aguda para fins de remoção de 

debris de superfícies oclusais, com 

o objetivo de confirmar a 

evidência visual de cárie. 

C) Apesar das constantes alterações 

sofridas no padrão de 

desenvolvimento da cárie 

dentária, o critério de diagnóstico 

adotado ainda tem sido, 

preferencialmente , o  preconizado 

pela OMS, no qual são registradas 

como lesão de cárie somente as 

lesões cariosas que se apresentem 

em franca cavitação que atinjam a 

dentina. 

D) A descontinuidade do uso da 

sonda exploradora de ponta 

romba durante o exame clínico 

visual-tátil tem sido pautada nas  

 

assertivas de que esta poderia ser 

prejudicial à superfície dentária 

examinada, por possivelmente 

transmitir micro-organismos de 

um sítio para outro e facilitar 

microfraturas em superfícies de 

esmalte desmineralizadas e 

passíveis de tratamento reversível 

por meio de fluorterapia intensiva. 

E) Todas as alternativas anteriores 

estão incorretas. 

Questão 25) Desinfetante efetivo na 

presença de matéria orgânica, contra 

fungos, esporos, vírus e bactérias, 

inclusive microbactérias: 

A) álcool 70% líquido. 

B) álcool 70% gel ou álcool 70% 

glicerinado. 

C) hipoclorito de sódio. 

D) clorexidina. 

E) ácido peracético associado a 

peróxido de hidrogênio. 

Questão 26) Embora com incidência 

muito baixa, os acidentes e as 

complicações devido às anestesias 

devem ser observados com especial 

atenção, em função das 

desagradáveis consequências. 

Quando ultrapassamos a borda 

posterior do ramo da mandíbula, 

podemos atingir a loja parotídea e 

bloquear o nervo que geralmente 

permeia a glândula parótida, 

ocasionando transitoriamente 

A) trismo. 

B) síncope. 

C) paralisia facial. 

D) hematoma. 

E) necrose da mucosa. 
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Questão 27) Na fisiologia da 

amamentação natural e com bicos 

artificiais, observamos algumas 

diferenças. Assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A ação mecânica da língua dos 

bebês amamentados no seio 

materno é similar a um 

movimento de rolar ou 

peristáltico, enquanto que em 

bebês que usam mamadeira, a 

ação é parecida a um pistão ou a 

um movimento de apertar. 

B) O padrão de sucção do bebê 

amamentado ao peito é realizado 

predominantemente pela 

musculatura bucal, enquanto que 

no bebê amamentado na 

mamadeira a sucção é realizada 

por um vácuo, 

predominantemente usando a 

musculatura torácica. 

C) Na amamentação natural, o bico 

materno molda-se à cavidade 

bucal do bebê, enquanto no bico 

artificial, para realizar a sucção, a 

musculatura adapta-se ao formato 

do bico, provocando alterações 

nos movimentos e na posição de 

repouso da língua. 

D) Na amamentação natural, quando 

não estão sugando ou deglutindo, 

os bebês descansam com o 

mamilo moderadamente apertado 

pela língua, enquanto os bebês 

que usam mamadeira descansam 

com o bico de látex expandido 

(pressionando a língua para o 

assoalho bucal). 

E) Durante o aleitamento materno, o 

bebê trabalha a mandíbula e a 

língua de maneira fisiológica e  

 

 

natural para ajudar na 

compressão dos ductos lactíferos. 

Essa ação, mais os movimentos 

de deglutição normal, ajudam a 

desenvolver a musculatura 

peribucal correta. No uso de bicos 

artificiais, com o intuito de 

interromper o fluxo de leite, a 

criança é forçada a manter a 

língua contra o orifício para evitar 

que o leite continue vazando, essa 

atividade motora anormal da 

língua é referida como 

interposição lingual ou deglutição 

atípica. 

Questão 28) Segundo dados do 

último levantamento nacional de 

saúde bucal, SB Brasil, a 

porcentagem de pessoas com doença 

periodontal severa na faixa etária de 

65-74 anos foi de 6,3%. A que se 

deve esse índice? 

A) Programas de atenção à saúde 

bucal do idoso. 

B) Alimentação mais natural e 

saudável. 

C) Aumento da resistência às 

bactérias específicas que formam 

o biofilme subgengival. 

D) Mais de 80% dos sextantes foram 

excluídos por não apresentar 

nenhum dente ou apenas um 

dente funcional. 

E) Baixo nível de estresse nesta faixa 

etária. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) A exodontia por 

seccionamento dental – a 

odontosecção ou odontotomia – 

consiste no fracionamento, na 

separação da porção coronária ou 

radicular de dentes multirradiculares 

ou ainda unirradiculares quando 

retidos, com a finalidade de 

simplificar a extração. Assinale a 

alternativa que NÃO constitui uma 

indicação para este método. 

A) Raízes divergentes. 

B) Dentes retidos. 

C) Dente decíduo com o germe do 

dente permanente alojado entre 

suas raízes. 

D) Dentes multirradiculares com 

hipercementose. 

E) Dentes multirradiculares com 

comprometimento periodontal. 

Questão 30) De acordo com o 

protocolo para a profilaxia de 

endocardite bacteriana preconizado 

pela American Heart Association 

(AHA) (2007), qual a posologia a ser 

prescrita para um adulto, usando a 

Claritromicina (Klaricid® - 250mg)? 

A) 02g, 01 hora antes. 

B) 600mg, 01 hora antes. 

C) 500mg, 01 hora antes. 

D) 01g, 01 hora antes. 

E) 750mg, 01 hora antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







