
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

CIRURGIÃO DENTISTA 



 

 

 

  

PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA 
 
01 - O movimento da Reforma Sanitária brasileira teve seu 
apogeu com a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), a 
criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária e com a 
instituição do Sistema Único de Saúde, pela Constituição de 
1988. A Constituição de 1988 promove avanços e são 
inquestionáveis os progressos assegurados no campo da saúde. 
Assinale a alternativa abaixo que NÂO pode ser considerado um 
avanço no campo da saúde trazido pela Constituição de 1988. 

A) a mudança na forma de organização do Sistema - com 
destaque para a descentralização - tendo na esfera federal 
do governo a única responsável pela direção do sistema 

B) a mudança de concepção de saúde 
C) o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde 
D) a mudança da lógica curativa sobre a preventiva, ao 

propor o atendimento integral com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais 

E) a participação da comunidade, enquanto a alimentadora, 
a orientadora e controladora do sistema 

 
02 - Definir o gerenciamento do processo de descentralização nos 
três níveis de governo, através da Comissão Intergestores 
Tripartite, das Comissões Intergestores Bipartites e dos 
Conselhos Municipais, bem como as condições de gestão para 
municípios (Incipiente, Parcial e Semi-Plena) e estados (Parcial e 
Semi-Plena), que buscam exatamente contemplar os diferentes 
estágios em que se encontram estados e municípios, em relação à 
descentralização. A descrição anterior pode ser atribuída a um 
objetivo pertencente a qual instrumento normatizador do Sistema 
Único de Saúde (SUS)? 

A) NOB 01/91 
B) NOB 01/92 
C) NOB 01/93 
D) NOB 01/96 
E) NOB 01/94 

 
03 - Leia as afirmativas abaixo relacionadas ao controle social no 
Sistema Único de Saúde: 
I - As diretrizes para criação, reformulação, assim como 
funcionamento dos conselhos de saúde foram definidos pela 
Resolução no 333/03, na qual consta que os mesmos devem 
“atuar na formulação e proposição de estratégia no controle da 
execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos 
econômicos e financeiros”. 
II - A Lei no 8.142/90 estabelece a representação de diferentes 
segmentos da sociedade civil nas conferências e conselhos de 
saúde, nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal. 
III - O Conselho de Saúde tem caráter permanente e consultivo. 
Composto paritariamente por representantes do governo, 
prestadores profissionais de serviço da saúde e usuários. 
IV - Os conselhos podem ser instrumentos privilegiados para 
fazer valer os direitos, rompendo com as tradicionais formas de 
gestão, possibilitando a ampliação dos espaços de decisões/ações 
do poder público, impulsionando a constituição de esferas 
públicas democráticas. 
V – A Lei n.º 8.142 estabeleceu uma periodicidade de três anos 
para a realização das Conferências de Saúde, que deveriam 
contar, necessariamente, com a participação dos movimentos 
sociais organizados, das entidades ligadas à área da Saúde, dos 
gestores e dos prestadores de serviços de saúde. 
 
 

Podemos AFIRMAR que: 
A) Apenas as afirmativas I; II; III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I; II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
D) As afirmativas I; II; III; IV e V estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
04 - Assinale abaixo a alternativa que corresponde ao 
conjunto de reformas institucionais do SUS, acordado 
entre as três esferas de gestão (União, Estados e 
Municípios) com o objetivo de promover inovações nos 
processos e instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema 
Único de Saúde, ao mesmo tempo em que redefine as 
responsabilidades de cada gestor em função das 
necessidades de saúde da população e na busca da 
equidade social. 

A) NOB 01/91 
B) NOAS 
C) Lei 8142/90 
D) Pacto da Atenção Básica 
E) Pacto pela Saúde 

 
05 - A cárie de estabelecimento precoce, também 
conhecida como “cárie de mamadeira”, é considerada um 
sério problema de saúde pública, que atinge crianças no 
mundo todo. Sobre este problema de saúde pública, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

A) A cárie de estabelecimento precoce apresenta um 
padrão de desenvolvimento que é indefinido e 
simétrico, iniciando pelo terço incisal da face 
vestibular dos dentes anteriores superiores.  

B) O sinal clínico inicial da doença cárie na infância é 
a presença de manchas brancas e opacas, que são 
áreas desmineralizadas pela presença de biofilme 
dental. A evolução é o aparecimento de cavidades 
com perda de estrutura dental que, se não 
interrompida, pode levar a destruição de toda a 
coroa do dente. 

C) A American Academy of Pediatric Dentistry 
(AAPD) classifica cárie precoce na infância como a 
presença de um ou mais dentes decíduos cariados 
(lesões cavitadas ou não), perdidos (devido à cárie) 
ou restaurados antes dos 71 meses de idade. 

D) Crianças que apresentam defeito de 
desenvolvimento de esmalte são mais vulneráveis 
ao desenvolvimento da doença cárie se expostas às 
situações de risco. 

E) O consumo frequente de sacarose, associado ao 
inadequado controle do biofilme dental podem 
provocar este tipo de situação.  

 
06 - Em relação à Atenção Básica, analise as afirmativas 
abaixo: 
I - A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e na 
inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a 
prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos 
ou de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável. 
 
 
 



 

 

 

  

II - A Atenção Básica representa a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 
forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, em consonância com o princípio da 
eqüidade. 
III – Um aspecto fundamental para efetivação da Atenção 
Básica é a promoção de saúde, que é uma estratégia de 
articulação transversal que objetiva a melhoria na 
qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos 
riscos à saúde, por meio da construção de políticas 
públicas saudáveis 
IV - A Atenção Básica pode ser definida como um 
conjunto de ações, individual ou coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas 
para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde. 
V - A Atenção Básica tem como um dos seus fundamentos 
estimular a participação popular e o controle social. 
Escolha a alternativa correta: 

A) Existem três afirmativas corretas. 
B) Existe apenas uma afirmativa correta. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Existem quatro afirmativas corretas. 
E) Existem duas afirmativas corretas. 

 
07 - Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o 
documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal”. Esse documento aponta para uma reorganização da 
atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção.  
Identifique abaixo o que NÃO pode ser considerado como 
um destaque dessas diretrizes: 

A) O cuidado como eixo de reorientação do modelo. 
B) A co-responsabilização dos serviços. 
C) Desenvolvimento de ações voltadas para as linhas 

do cuidado, como por exemplo, da criança, do 
adolescente, do adulto, do idoso. 

D) Desenvolvimento de ações complementares e 
imprescindíveis voltadas para as condições 
especiais de vida como saúde da mulher, saúde do 
trabalhador, portadores de necessidades especiais, 
hipertensos, diabéticos, dentre outras. 

E) Priorizar a atenção aos escolares do sistema público 
de primeiro grau com enfoque curativo-reparador 
em áreas estratégicas do ponto de vista econômico. 

 
08 - Quantos dos princípios operacionais abaixo podem ser 
atribuídos à Estratégia Saúde da Família? 
- Descrição da clientela 
- Territorialização 
- Trabalho em equipe multiprofissional 
- Intersetorialidade 
- Planejamento local e situacional 
- Práticas centradas no cuidado individual 
- Vínculo 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7 

 
 
 

09 - A notificação consiste na comunicação da ocorrência de 
casos individuais e/ou agregados de casos ou surtos definidos na 
Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação 
Compulsória. A partir da portaria nº 1.271, de 6 de junho de 
2014, é CORRETO afirmar que: 

A) A notificação compulsória é obrigatória apenas para os 
médicos. 

B) A notificação compulsória será realizada diante somente 
da confirmação de doença ou agravo. 

C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento. 

D) A autoridade de saúde que receber a notificação 
compulsória imediata deverá informá-la, em até 72 horas 
desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS. 

E) As autoridades de saúde garantirão a divulgação das 
informações pessoais integrantes da notificação 
compulsória que estejam sob sua responsabilidade. 

 
10 - Realizando uma comparação entre os resultados obtidos, a 
partir do levantamento epidemiológico SB BRASIL 2003 com o 
SB BRASIL 201, é INCORRETO afirmar que: 

A) O CPO - D aos 12 anos caiu 26% nos últimos sete anos 
no país. 

B) Todas as regiões do Brasil melhoraram o índice CPO-D 
entre 2003 e 2010 – exceto a região Centro-oeste, que 
teve ligeiro aumento. 

C) A proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos 
cresceu de 31% para 44%. 

D) Caiu pela metade o número de adolescentes (15-19 anos) 
que sofreram algum tipo de perda dentária. 

E) Aumenta acesso da população adulta (35 a 44 anos) ao 
tratamento da cárie. 

 
11 - Sintomas como: diarréia, dor abdominal, disfagia, 
hipersalivação, lesão da mucosa, náuseas, vômitos e alterações 
eletrolíticas podem ser atribuídos à: 

A) Fluorose 
B) Infecção cruzada 
C) Resina composta 
D) Intoxicação aguda por flúor 
E) Dentifrícios não fluoretados 

 
12 - O mercúrio está presente na composição do amálgama. É o 
único metal que evapora à temperatura ambiente e tem alta 
potência de toxidade. Quando o amálgama é removido, pode 
haver a vaporização e dispersão de partículas mercúrio e haver 
inalação, ingestão ou o contato com a pele, acarretando efeitos 
colaterais a quem está manipulando (dentista e equipe auxiliar). 
Para minimizar a exposição ao mercúrio – inalação, ingestão e 
contato com na pele é importante que sejam seguidas algumas 
recomendações de biossegurança. Assinale abaixo a alternativa 
que NÂO está de acordo com as medidas preconizadas durante a 
remoção das restaurações de amálgama: 

A) Deverá ser feitas com uso de sugador e brocas com um 
bom poder de corte e sob isolamento relativo. 

B) Uso de Equipamento de proteção individual completo; 
C) Irrigação abundante se possível com água gelada no 

reservatório para utilizar com a caneta de alta rotação. 
D) Colocar o resíduo do amálgama em um pote fechado 

com água, deixando longe de fontes de calor, como a 
autoclave  

E) Dispensar os resíduos em uma coleta especial de lixo. 



 

 

 

  

13 - O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos 
riscos na sua prática diária. Precauções-padrão ou básicas são 
medidas de prevenção que devem ser utilizadas, independente 
de diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa 
transmissível no indivíduo-fonte. As seguintes medidas devem 
ser adotadas na assistência a todos os pacientes, com 
EXCEÇÃO de: 

A) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e 
entre dois procedimentos realizados no mesmo 
paciente. 

B) Manipular cuidadosamente o material pérfuro-cortante. 
C) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas 

das seringas. Se o paciente precisar de complementação 
anestésica de uma única seringa, a agulha pode ser 
reencapada pela técnica de deslizar a agulha para dentro 
da tampa deixada sobre uma superfície (bandeja do 
instrumental ou mesa auxiliar). 

D) Transferir os materiais e artigos, durante o trabalho a 
quatro mãos, com toda a atenção e, sempre que 
possível, utilizando-se uma bandeja. 

E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais 
visíveis e de fácil acesso e preenchê-las apenas até a sua 
capacidade limite total. 

 
14 - Os profissionais da área da saúde, por estarem mais 
expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças 
infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O 
profissional deve estar atento às características da região e da 
população a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser 
indicadas. Em relação ao esquema vacinal contra as principais 
doenças infecciosas relacionadas à prática odontológica, é 
correto afirmar que: 

A) Para a hepatite B, a vacinação deve ser feita em três 
doses, em períodos de zero, seis meses e dois anos de 
intervalo; um mês após o esquema vacinal completo, 
recomenda-se a realização de testes sorológicos para 
verificar a soro conversão das pessoas vacinadas. 

B) A vacina SRC (Tríplice viral), contra sarampo, 
caxumba e rubéola, deve ser feita duas doses, com 
intervalo de seis meses. 

C) A vacinação contra tuberculose (BCG – ID) deve ser 
realizada em dose única para aqueles que não forem 
reagentes ao teste tuberculínico. 

D) A vacina contra influenza e pneumococos tem seu 
esquema composto por uma dose a cada ano para gripe 
e reforço após dez anos para pneumonia. 

E) A vacinação contra difteria e tétano (vacina DT) requer 
duas doses no esquema básico e uma dose de reforço a 
cada cinco anos. 

 
15 - A gengivite é a doença periodontal mais frequente na 
população, estando amplamente distribuída em todo o mundo 
como um problema de saúde pública. Acomete o periodonto de 
proteção, sendo o primeiro estágio da inflamação periodontal. 
O tratamento da gengivite é melhor descrito de que forma: 

A) A partir de bochechos a base de clorexidina a 0,12% 
por 15 dias, juntamente com o uso de antiinflamatórios.  

B) A primeira fase é associada à causa (remoção do 
biofilme), depois, se houver indicação, realiza-se a fase 
corretiva (raspagem e alisamento corono radicular), que 
serão seguidas pela fase de manutenção. 

 

C) Solicitação de Rx, para verificar o quanto de osso foi 
perdido, então realiza-se a terapia periodontal básica. 

D) Primeiro se faz uso de antibióticos, para remoção da 
fase aguda, somente após procede-se à terapia 
periodontal básica. 

E) A raspagem e o alisamento da coroa e da raiz do dente 
envolvido é recomendada, pois irá provocar uma 
modificação biológica no periodonto de sustentação, 
que pode estar inicialmente comprometido. 

 

16 - Paciente JAOM compareceu à Unidade Básica de Saúde 
apresentando o elemento dentário 26 com um quadro de 
abscesso. Existe alguma implicação na dissolução da solução 
anestésica nesta situação? Justifique. 

A) Não. A anestesia pode ser realizada normalmente. 
B) Sim. A presença de inflamação deixa os tecidos com ph 

básico, por isso não há a dissolução do anestésico local, 
pois o mesmo também é uma solução básica. 

C) Sim. A presença de inflamação deixa os tecidos com ph 
maior, por isso não há a dissolução do anestésico local, 
pois o mesmo é uma solução ácida. 

D) Sim. Os tecidos infectados tendem a ser um meio mais 
ácido que o habitual. Como há redução no pH local, há 
menor fração não-ionizada de anestésico local e por isso 
o efeito será mais lento e reduzido.  

E) Não. A anestesia pode ser realizada normalmente, porém 
a quantidade da solução anestésica deve ser o dobro da 
normal. 

 

17 - A fluoretação da água de abastecimento público configura o 
principal método coletivo de uso do flúor. Considerando esse 
método, é INCORRETO afirmar que: 

A) Todos os métodos preventivos baseados na utilização de 
flúor promovem aumento de sua concentração na 
cavidade bucal para interferir no processo de des e 
remineralização, independentemente da forma de 
utilização, seja sistêmica (Ex: fluoretação da água) ou 
seja tópica (Ex: aplicação tópica de flúor). 

B) A fluoretação das águas de abastecimento público se 
fundamenta no fato de que compostos de flúor, na forma 
sólida ou solução aquosa, podem ser adicionados às 
águas de abastecimento público para agirem na 
prevenção da cárie dentária. Os produtos mais 
frequentemente empregados no Brasil para fluoretação 
das águas são o fluorsilicato de sódio e o ácido 
fluorsilícico. 

C) Desde 1974, a agregação de flúor ao tratamento das 
águas de abastecimento (fluoretação das águas) é 
obrigatória no Brasil, com base na Lei Federal nº 6.050, 
de 24/5/1974 e regulamentada pelo Decreto nº 76.872, de 
22/12/1975 

D) Ações de vigilância sanitária devem ser realizadas de 
modo que as empresas fornecedoras de água orientem 
sua operação para atingir e manter o padrão. Não sendo 
perene o efeito preventivo obtido durante o período de 
exposição, a interrupção da fluoretação faz cessar o 
benefício.  

E) A efetividade da fluoretação das águas de abastecimento 
público depende da continuidade da sua execução, 
durante anos seguidos, e da manutenção do teor 
adequado de flúor. O teor adequado e a variação aceitável 
são definidos de acordo com a variação da temperatura 
no local. O Valor Máximo Permitido – VMP de fluoreto 
é 2,5 ppm, ou seja, 2,5 mg de fluoreto por litro de água. 



 

 

 

  

18 - O dentifrício fluoretado é considerado um dos 
métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a 
remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor. 
Sua utilização tem sido considerada responsável pela 
diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo 
mundo. Marque abaixo a alternativa CORRETA sobre o 
uso dos dentifrícios fluoretados: 

A) Crianças em idade pré-escolar, na fase de 
desenvolvimento do esmalte dentário dos dentes 
permanentes, apresentam risco para o 
desenvolvimento de fluorose dentária. Dessa forma, 
tem sido recomendado para esse público dentifrício 
com baixa concentração de fluoretos (cerca de 500 
ppm F). 

B) A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios, 
usualmente em torno de 800 a 1000 ppm, tem, 
comprovadamente, efeito sobre a prevalência e 
gravidade da cárie nas populações. 

C) O NaF não deve ser agregado a dentifrícios 
contendo Ca como abrasivo, por exemplo, o 
carbonato de cálcio, pois ocorre a ligação do flúor 
com o cálcio do abrasivo, formando-se fluoreto de 
cálcio (CaF2) dentro do tubo e não no dente.  

D) O dentifrício fluoretado apresenta uma ação 
benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a 
concentração de flúor na saliva por cerca de 90 
minutos após a escovação. 

E) A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios 
em torno de 1.100 ou 1.500 ppm é indicada para 
toda a população em pequenas quantidades (cerca 
de 0,3 gramas, equivalente a um grão de arroz), 
com exceção das crianças menores de nove anos de 
idade. 

 
19 - Mucosa vermelha ou ulcerada, coberta com uma 
pseudomembrana, predominantemente na mucosa jugal, 
língua e assoalho, gosto desagradável, ardência, hálito 
amoniacal, além de alterações do paladar, gengivite, 
xerostomia e parotidites são características clínicas de qual 
patologia descrita abaixo? 

A) Diabetes Mellitus 
B) Estomatite Urêmica 
C) Hipofosfatasia 
D) Doença de Addison 
E) Pioestomatite Vegetante 

 
20 - A emergência consiste em agravo a saúde com 
iminente risco de vida. Este evento caracteriza-se por ser 
uma situação imprevista, na qual não pode haver demora 
no atendimento. Leia as afirmativas abaixo relacionadas 
com as emergências médicas no consultório odontológico 
e assinale a alternativa CORRETA: 
1- Na tentativa de se prevenir situações emergenciais é 
imprescindível a realização de uma pré- avaliação da saúde 
geral do paciente e seu estado emocional antes do 
atendimento odontológico, conhecendo os riscos da 
utilização das drogas a serem empregadas e minimizando o 
trauma emocional. 
2- As situações de emergências médicas podem acontecer 
a qualquer momento em um consultório odontológico, não 
apenas durante o tratamento, mas também na sala de 
espera, por exemplo 

3- A Angina Pectoris é definida como uma dor torácica 
retroesternal transitória, ocasionada pela diminuição 
regional do fluxo sanguíneo coronário quando o trabalho 
cardíaco e demanda de oxigênio excedem a capacidade do 
sistema arterial coronariano de fornecer sangue oxigenado. 
Dentre os principais sintomas, a dor ou desconforto no 
peito é o principal, sendo descrito como um “esmagamento 
ou queimadura”, acompanhado de sudorese aumentada, 
palidez e agitação. 
4- Os sinais e sintomas da hipoglicemia se desenvolvem 
rápida e progressivamente, porém caracterizasse 
inicialmente por náuseas, sensação de fome e alteração no 
humor e espontaneidade. Em seguida ocorre sudorese, 
taquicardia, aumento da ansiedade, não cooperação e 
agressividade. Posteriormente, em fase tardia, são comuns 
convulsões, perda de consciência, diminuição da pressão 
arterial e temperatura corporal. Diante desse quadro deve-
se interromper o atendimento odontológico e fazer com 
que o paciente ingira carboidratos simples de rápida 
absorção (doce, refrigerante, mel), caso ele esteja 
consciente. 
5 - A síncope é caracterizada como a perda temporária e 
momentânea da consciência, devido a uma diminuição da 
oxigenação cerebral, consequência da redução do fluxo 
sanguíneo para o cérebro. Seus sinais e sintomas 
correspondem à palidez, hipotensão, taquicardia, 
escurecimento da visão, zumbido, sonolência e sensação 
de vazio gástrico. Diante deste quadro o cirurgião-dentista 
deve interromper o tratamento, avaliar o grau de 
consciência do paciente, colocá-lo em posição supina com 
os membros inferiores levemente abaixados em relação à 
cabeça (10 a 15 graus). Deve-se estender a cabeça para 
frente, propiciando a passagem de ar, e aguardar de 2 a 3 
minutos à recuperação do paciente. 

A) Existem três afirmativas corretas e duas falsas. 
B) Existem duas afirmativas corretas e três falsas. 
C) Existem quatro afirmativas corretas e uma falsa. 
D) Existem uma afirmativa correta e quatro falsas. 
E) Existem cinco afirmativas corretas. 

 
21 - A metemoglobinemia pode ser definida como uma 
alteração hematológica, em que hemoglobina é oxidada 
formando a metemoglobina, impedindo a molécula de 
transportar oxigênio. Desenvolve-se dessa forma um 
quadro semelhante à cianose, na ausência de alterações 
cardíacas ou respiratórias. A metemoglobinemia é capaz 
de resultar de erros inatos do metabolismo, ou ser 
provocada ainda por agentes químicos que aumentam a 
taxa de oxidação da hemoglobina. Este último mecanismo 
é responsável pela doença tóxica ou adquirida, a qual já foi 
bem demonstrada após a administração de doses elevadas 
de qual anestésiclo local abaixo utilizado no tratamento 
odontológico? 

A) Bupivacaína 
B) Mepivacaína 
C) Articaína 
D) Lidocaína 
E) Prilocaína 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

22 - Abordando a cárie dentária, analise as sentenças abaixo e 
escolha a alternativa CORRETA: 
1. As filosofias de tratamento da cárie têm sido voltadas para 

uma abordagem mais conservadora, baseadas no controle 
do processo da doença, de modo a adiar ao máximo o 
procedimento restaurador. 

2. Evidências de que a doença cárie e seus aspectos clínicos, 
as lesões de cárie, podem ser controladas por tratamento 
não invasivos já estão bem estabelecidas na literatura. 

3. Após o controle da atividade de cárie do paciente, lesões 
iniciais em esmalte (lesão sem cavitação), brancas, lisas e 
brilhantes, podem ter sua progressão paralisada, tornando-
se opacas e rugosas. 

4. O tratamento restaurador está diretamente ligado a um 
correto diagnóstico da lesão quanto a sua extensão e 
possibilidade de controle. 
A) As sentenças 1, 2 e 3 estão corretas. 
B) As sentenças 2 e 3 estão corretas. 
C) As sentenças 2, 3 e 4 estão corretas. 
D) Todas as sentenças estão corretas. 
E) As sentenças 1, 2 e 4 estão corretas. 

 
23 - Atualmente, sabe-se que, pelo menos, 25 doenças 
diferentes estão relacionadas ao tabagismo e, nas últimas 
décadas, a literatura vem demonstrando uma associação entre o 
tabagismo e a doença periodontal. Com base nisso, identifique 
a alternativa FALSA a respeito do tabagismo e da doença 
periodontal. 

A) Fumantes apresentam maior velocidade de progressão 
da doença periodontal e maior risco de perda dentária. 

B) Sendo o tabagismo um importante fator de risco para a 
periodontite, a alta prevalência de fumantes em 
qualquer população torna o hábito de fumar um alvo 
possível para intervenção em saúde pública. 

C) O cirurgião-dentista inserido na Estratégia Saúde da 
Família (ESF) exerce papel importante na prevenção e 
promoção da saúde ao conscientizar o usuário quanto 
aos malefícios causados pelo tabagismo, tanto na saúde 
geral como na saúde bucal. 

D) Nos fumantes, os sinais da doença periodontal podem 
ser exacerbados pelas alterações na resposta 
inflamatória gengival, facilitando o diagnóstico precoce. 

E) O fumo, além de ser fator de risco para doença 
periodontal pode predispor ao mau hálito, câncer de 
boca e a manchas nos dentes. 

 
24 - No tocante ao câncer de boca, qual das alternativas abaixo 
NÃO pode ser considerada verdadeira: 

A) O cirurgião-dentista é o profissional mais indicado para 
suspeitar, confirmar, encaminhar o paciente para o 
tratamento e acompanhá-lo, tentando reabitá-lo 
funcional e esteticamente, a fim de dar-lhe condições 
para sua reinserção social. 

B) A literatura tem associado o câncer de boca à pobreza, 
já que indicadores de mortalidade e morbidade são 
piores nas áreas de baixo nível socioeconômico. 

C) O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os 
Registros Hospitalares de câncer (RCH) têm 
representado importantes bases de dados para 
ocorrência das mais variadas formas de câncer no país, 
com exceção do câncer de boca. 

D) Os dois principais fatores de risco relacionados ao 
câncer de boca são o hábito de fumar e o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas. 

E) O prognóstico do paciente com câncer de boca depende 
da área da cavidade oral comprometida e do 
estadiamento do sistema TNM (Classificação de 
Tumores Malignos). 
 

25 - A ____________________ é consequência do uso de 
anticonvulsivantes à base de fenil-hidantoína e apresenta como 
características clínicas a hiperplasia gengival generalizada, com 
a alteração se manifestando mais em crianças do que em 
adultos.  Aumento do volume da gengiva, podendo cobrir 
parcialmente as coroas dentárias, possibilitando a criação das 
chamadas bolsas falsas.  
O espaço acima pode ser preenchido com: 

A) Hiperplasia Dilantínica 
B) Hiperplasia Fibrosa 
C) Fibrose Gengival Adquirida 
D) Periodontite Agressiva 
E) Gengivite Atípica 

 
26 - A implantação de diretrizes ergonômicas para orientação 
de postura adequada, formas de tratamento, manuseio de 
instrumentais e adequação do consultório odontológico no 
tratamento de pacientes é extremamente importante. Identifique 
abaixo a alternativa que NÃO está correta em relação aos 
requisitos que devem ser respeitados para a adoção de uma 
postura saudável para o trabalho sentado durante o atendimento 
odontológico: 

A) Para que o trabalho sentado seja ergonomicamente 
correto, deve-se trabalhar com as costas relativamente 
retas e apoiadas no encosto do mocho, os pés devem 
permanecer completamente apoiados sobre o solo, 
distribuindo o peso uniformemente, reduzindo a carga 
sobre as nádegas e sobre a região posterior das coxas, 
além de manter a posição de equilíbrio, pois a pressão 
aplicada na região poplítea pode levar a edema das 
pernas e pressão sobre o nervo ciático. 

B) A posição da cabeça do dentista deve ser ligeiramente 
inclinada para frente e para baixo, evitando a curvatura 
excessiva do pescoço, e a distância média recomendada 
entre os olhos do profissional e a boca do paciente deve 
ser de 30 a 40 cm. 

C) As coxas devem estar paralelas ao chão e com o ângulo 
formado com a perna entre 90° e 120°, pois quanto 
menos aumenta essa angulação, maior será a 
compressão da circulação venosa, o que causa 
desconforto e favorece o aparecimento de varizes nos 
membros inferiores. 

D) O tronco pode ser inclinado para frente, a partir da sua 
junção com o quadril, até um máximo de 10° a 20°, mas 
inclinações para os lados/lateralmente e rotações devem 
ser evitadas. 

E) O pedal de acionamento deve estar posicionado 
próximo em relação a um dos pés de maneira que o pé 
não tenha que ser direcionado lateralmente durante sua 
operação. 

 
 
 
 



 

 

 

  

27 - A Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 1994), recomenda 
considerar no processamento de artigos que: 

A) Independentemente do processo a ser submetido, 
todo artigo deverá ser considerado como 
contaminado, sem levar em consideração o grau de 
sujidade presente. 

B) Os passos seqüênciais devem ser limpeza ou 
descontaminacão, desinfecção e/ou esterilização e 
estocagem, conforme o objetivo do artigo. 

C) É necessário classificar o artigo de acordo com o 
risco potencial de infecção envolvido em seu uso e 
definir o tipo de processamento a que será 
submetido (desinfecção ou esterilização). 

D) Para que a remoção da sujidade ou matéria orgânica 
não se constitua em risco à pessoa que os manuseia 
e ao local onde esta limpeza ou descontaminação é 
realizada, é imprescindível o uso de EPI. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28 - Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal, para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF) 
recomenda-se levar em consideração a situação 
epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais 
do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF 
com abrangência universal NÃO é recomendada para 
populações nas quais se constate uma das seguintes 
situações:  

A) exposição à água de abastecimento sem flúor 
B) exposição a flúor na água há menos de 6 meses  
C) exposição à água de abastecimento contendo 

naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F) 
D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade 
E) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de 

cárie aos 12 anos de idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 
 
 
 
 

31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

 
32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 



 

 

 

  

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  

 
36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
 
 

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

 
40 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 

 




