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CIRURGIÃO DENTISTA 
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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 03 (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-escuro, 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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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Os vasoconstritores são 

adições importantes a uma solução 

anestésica local. Sobre a ação dos 

vasoconstritores, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Diminuem o sangramento no local 

da administração. 

B) Maiores quantidades de anestésico 

local penetram no nervo, onde 

permanecem por períodos mais 

longos, aumentando o tempo de 

ação da maioria dos anestésicos 

locais. 

C) O vasoconstritor reduz o nível do 

anestésico local em circulação na 

corrente sanguínea, diminuindo 

assim o risco de toxicidade do 

mesmo. 

D) Por meio de constrição de vasos 

sanguíneos, o vasoconstritor 

diminui o fluxo sanguíneo para o 

local de administração do 

anestésico. 

E) A absorção do anestésico local para 

o sistema cardiovascular torna-se 

mais rápida, resultando em níveis 

sanguíneos maiores do anestésico. 

Questão 11) No caso de um material 

a ser examinado com suspeita de 

pênfigo vulgar, por meio da técnica de 

imunofluorescência direta, devemos 

protegê-lo com 

A) formol a 10%. 

B) prata (reação de arginina). 

C) azul de toluidina. 

D) gaze umedecida em água. 

E) álcool. 
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Questão 12) Conforme o espectro de 

ação dos antibióticos contra 

determinadas espécies bacterianas, 

relacione a primeira coluna de acordo 

com a segunda: 

1ª coluna 

(I) Ação principal contra bactérias 

gram-positivas. 

(II) Ação principal contra bactérias 

gram-negativas. 

(III) Ação contra bactérias 

anaeróbias. 

(IV) Ação contra fungos. 

(V) Ação contra espiroquetas. 

(VI) Ação similar contra bactérias 

gram-positivas e gram-

negativas. 

2ª coluna 

(  ) Penicilina G, penicilina V, 

macrolídeos, lincosaminas, 

rifamicina, vancomicina. 

(  ) Nistatina, anfotericina B, 

cetoconazol, itraconazol. 

(  ) Ampicilina, amoxicilina, 

cefalosporina, tetraciclina, 

cloranfenicol. 

(  ) Aminoglicosídeos (gentamicina) 

e floxacina (ciprofloxacina). 

(  ) Penicilina, lincosamina, 

tetraciclina, cloranfenicol, 

metronidazol. 

(  ) Penicilina, cefalosporina, 

tetraciclina. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) I, IV, II, III, V, VI. 

B) II, III, VI, V, IV, I. 

C) I, IV, VI, II, III, V. 

D) III, IV, I, V, II, VI. 

E) V, II, VI, I, IV, III. 

Questão 13) Do ponto de vista 

odontológico, é imprescindível o 

estímulo ao aleitamento materno, 

mas, evidentemente, existem algumas 

situações que podem impedir que a 

mãe, mesmo com intenção e 

disponibilidade, exerça o ato de 

amamentar o seu filho. Nesse caso, 

A) a mamadeira deve estar solta, 

apoiada no peito. 

B) a mamadeira deve estar 

posicionada em um ângulo de 

aproximadamente 90º em relação 

ao corpo do bebê. 

C) o queixo do bebê deve estar rente 

ao bico da mamadeira para que 

favoreça os movimentos de sucção. 

D) o bico da mamadeira deve ser 

curto, com bojo arredondado e com 

o orifício pequeno. 

E) o orifício do bico da mamadeira 

deve ser amplo, permitindo um 

aumento do fluxo na cavidade bucal 

e auxiliando no processo de 

deglutição. 

Questão 14) As contraindicações 

sistêmicas para a exodontia sob 

anestesia local incluem a análise de 

informações clínicas de saúde do 

paciente, onde, história de 

radioterapia recente na região da 

cabeça e do pescoço, terapia com 

anticorpos monoclonais e uso de 

bisfosfonatos nitrogenados devem ser 

avaliados criteriosamente em razão do 

risco de 

A) osteoporose. 

B) hemorragia intensa. 

C) osteonecrose. 

D) metástase. 

E) anquilose. 
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Questão 15) O flúor tem sido 

amplamente utilizado como método de 

prevenção à cárie dentária, 

independentemente da idade do 

indivíduo. Assinale a alternativa 

correta. 

A) A suplementação medicamentosa 

de flúor a gestantes é importante 

na formação do esmalte dos 

dentes decíduos. 

B) Na intoxicação crônica pelo flúor, 

efeitos colaterais como distúrbios 

gástricos reversíveis, redução 

temporária da capacidade urinária 

e, eventualmente, óbito, são 

relatados. 

C) A fluorose dentária resulta de um 

efeito tóxico do flúor sobre o 

esmalte dentário totalmente 

formado, de forma crônica. 

D) Partindo-se do princípio que o 

flúor é um aliado na prevenção à 

cárie dentária, recomenda-se para 

crianças de tenra idade o uso 

tópico de altas concentrações de 

flúor. 

E) No caso de crianças com risco 

identificado à cárie dentária, 

deve-se controlar a quantidade de 

dentifrício inserida na escova 

dental (em torno de 0,25g para os 

dentifrícios infantis, que 

apresentam cerca de 1.100ppmF 

em sua composição). 

Questão 16) A sondagem periodontal 

é o método mais utilizado para o 

diagnóstico subgengival, mas esse 

recurso, para que seja o mais acurado 

possível, requer alguns cuidados, 

EXCETO: 

A) A espessura e a secção da ponta da 

sonda devem ser consideradas, 

uma vez que sondas com ponta 

muito fina e de secção retangular 

podem provocar uma punção, 

aumentando com isso as medidas 

de PS (profundidade de 

sondagem). 

B) Estima-se que uma pressão de 

aproximadamente 0,75N ou 25g 

seja apropriada para um correto 

exame. 

C) Recomenda-se que o profissional 

use sempre o mesmo tipo e marca 

comercial de sonda periodontal 

com um mesmo paciente. 

D) A posição da sonda deve ser de 45º 

em relação ao longo eixo do dente, 

percorrendo a margem gengival, 

iniciando-se pela face distal em 

direção à face mesial do mesmo. 

E) O tecido periodontal inflamado 

perde tonicidade, o que permite 

uma maior penetração da sonda, 

superestimando a medida real. 

Questão 17) Se durante o 

atendimento, o paciente entrar em 

estado convulsivo na cadeira 

odontológica, você deve: 

A) colocar um mordedor de borracha 

entre as arcadas. 

B) deixar o paciente em decúbito 

dorsal para liberar as vias aéreas. 

C) remover objetos pontiagudos, 

óculos, colares, etc., e proteger a 

cabeça contra lesão física com 

anteparo macio. 

D) tentar amarrá-lo à cadeira para que 

não se machuque. 

E) esperar a crise passar e oferecer 

água para auxiliar na recuperação. 
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Questão 18) A vacinação da equipe 

de saúde bucal faz parte do protocolo 

de biossegurança como item de 

proteção individual. Dentre as vacinas 

citadas a seguir, identifique a que 

NÃO está disponível. 

A) Anti-HB 

B) Anti-HC 

C) Contra gripe 

D) Contra tuberculose (Tb): BCG 

E) Contra rubéola 

Questão 19) As complicações 

sistêmicas associadas à administração 

de anestésicos locais frequentemente 

são evitáveis. Recomenda-se para 

minimizar suas ocorrências, EXCETO: 

A) As agulhas devem ser descartáveis, 

afiadas, rígidas, capazes de 

aspiração confiável e de 

comprimento adequado para as 

técnicas de injeção desejadas. 

B) A injeção deve ser feita lentamente 

durante um período mínimo de 60 

segundos se for aplicada uma 

quantidade de 1,8ml de anestésico 

local. 

C) Observar o paciente durante e após 

a administração do anestésico local 

para sinais e sintomas de reação 

indesejável. 

D) Avaliação prévia do paciente antes 

da administração de qualquer 

anestésico local. 

E) Usar anestésicos sem 

vasoconstritores, a menos que 

sejam especificamente 

contraindicados pela ação desejada 

ou pelo estado físico do paciente. 

 

Questão 20) O controle de infecção 

dentro do consultório odontológico é 

feito através de um conjunto de 

procedimentos clínicos que tentam 

evitar a contaminação, isto é, evitam 

a presença de microrganismos 

infectantes em seres animados e 

inanimados, que anteriormente 

estavam isentos deles e, dessa 

forma, evitam a infecção de toda a 

equipe odontológica por 

microrganismos durante o período de 

atendimento. NÃO se aplica a esse 

conjunto de procedimentos: 

A) Criteriosa avaliação da história 

médica de todos os pacientes, 

com atenção especial para a 

anamnese e exames extra e 

intrabucais. 

B) Orientar o paciente a realizar uma 

higiene bucal antes do 

tratamento, a fim de diminuir a 

quantidade de microrganismos na 

boca. 

C) O paciente com baixa resistência 

(imunodeprimido) deverá ser 

atendido sempre no último 

horário. 

D) Esclarecer a todos os pacientes da 

importância de notificar 

informações sobre sua saúde, a 

fim de minimizar a exposição 

tanto do profissional e da equipe, 

quanto dos outros pacientes, a 

vários tipos de microrganismos, 

sem que haja necessidade. 

E) Usar bombas de sucção a vácuo, 

que não permitem a formação 

rápida de “spray”. 
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Questão 21) De acordo com dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) e o CFO (Conselho 

Federal de Odontologia), em março de 

2009 havia 225.973 dentistas para 

190.839.825 habitantes, numa 

proporção de 1/845, mas tal número 

não impediu que, segundo o 

levantamento realizado na época, o 

Brasil tivesse cerca de 30 milhões de 

desdentados, 13% dos adolescentes 

que nunca foram ao dentista, mais de 

15% dos adultos desdentados 

necessitando de prótese dentária, 

45% da população sem acesso à 

escova de dente, etc. Os piores 

números estavam nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Assinale a 

seguir a afirmação INCORRETA em 

relação à realidade atual. 

A) A despeito dos importantes 

avanços nas políticas de saúde 

bucal conseguido nas últimas 

décadas, ainda existe um longo 

caminho a percorrer para 

alcançarmos padrões melhores de 

recursos humanos e de saúde bucal 

para os brasileiros. 

B) Devemos nos empenhar em dotar a 

sociedade de recursos humanos 

adequados às suas necessidades, 

bem como políticas de saúde, de 

educação e na organização de 

serviços. 

C) O Brasil apresenta um indesejável 

desequilíbrio estrutural na 

distribuição de dentistas pelas 

macrorregiões em relação a suas 

respectivas populações. 

D) A priorização da saúde bucal na 

gestão do Ministério da Saúde 

materializou o “Brasil Sorridente”, 

que tem promovido a ampliação do 

acesso aos serviços de Atenção 

Básica em Saúde Bucal, pautando-

se pela busca da efetivação da 

integralidade na atenção à saúde. 

E) A criação de vagas na área pública 

tem sido suficiente para atender a 

demanda e reverter o quadro 

epidemiológico de saúde bucal dos 

brasileiros. 

Questão 22) Com relação ao índice 

CPO (cariados, perdidos e obturados) 

e ceo (cariados, com extração indicada 

e obturados), podemos afirmar: 

I. Um dente restaurado, mas 

também cariado, deve ser incluído 

nessa categoria. 

II. Os componentes do índice CPO 

aferem isoladamente o número de 

dentes permanentes com cárie não 

tratada, restaurados ou extraídos 

por cárie. 

III. Os índices ceo-d e CPO-D são 

aplicados ao número de dentes e 

ceo-s e CPO-S aplicados ao 

número de superfícies dentárias. 

IV. Para indivíduos com menos de 30 

anos de idade, recomenda-se que 

os dentes que sofreram avulsão 

traumática ou tenham sido 

extraídos por motivos que não 

cárie, como tratamento 

ortodôntico, sejam incluídos como 

dentes perdidos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas II e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
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Questão 23) A especificação nº 30 da 

ADA (Associação Dental Americana) 

classifica os cimentos de óxido de 

zinco e eugenol, de acordo com suas 

formulações e usos, como sendo 

materiais restauradores temporários e 

bases 

A) tipo I. 

B) tipo II. 

C) tipo III. 

D) tipo IV. 

E) tipo V. 

Questão 24) Sobre o diagnóstico de 

cárie em levantamentos 

epidemiológicos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Os epidemiologistas, frente ao novo 

perfil de desenvolvimento da 

doença cárie dentária, têm 

chamado a atenção para a 

necessidade de se adotar critérios 

diagnósticos mais sensíveis e 

refinados, como por exemplo: o 

critério diagnóstico OMS+LI 

(Organização Mundial de Saúde 

+Lesão Inicial). 

B) Acredita-se que o exame clínico 

visual/visual-tátil, realizado sob o 

critério diagnóstico preconizado 

pela OMS, tem se mostrado 

eficiente para o delineamento de 

um panorama fidedigno da doença 

nas populações. 

C) Indivíduos apresentando lesões 

cariosas iniciais, antes classificados 

como “livres de cárie” sob o critério 

diagnóstico da OMS, passariam a 

ser contabilizados no planejamento 

global das ações de saúde bucal 

coletiva, permitindo assim, uma 

alocação racional de recursos 

humanos, materiais e financeiros 

pelos serviços de saúde pública. 

D) Deve-se levar em consideração a 

análise de atividade da lesão 

cariosa para a determinação da 

necessidade de tratamento dos 

indivíduos. 

E) O registro e tratamento 

conservador de lesões cariosas 

iniciais possibilitaria, em longo 

prazo, uma economia financeira ao 

SUS (Sistema Único de Saúde). 

Questão 25) A fluoretação da água 

de abastecimento público é 

considerada o método de prevenção 

de cáries mais efetivo em termos de 

abrangência coletiva, estando 

classificada em termos de níveis de 

prevenção e aplicação: 

A) Primeiro nível de prevenção: 

promoção de saúde; segundo nível 

de aplicação: ação governamental 

restrita. 

B) Segundo nível de prevenção: 

proteção específica; terceiro nível 

de aplicação: ação paciente-

profissional. 

C) Primeiro nível de prevenção: 

promoção de saúde; primeiro nível 

de aplicação: ação governamental 

ampla. 

D) Segundo nível de prevenção: 

proteção específica; segundo nível 

de aplicação: ação governamental 

restrita. 

E) Quarto nível de prevenção: 

limitação de dano; quinto nível de 

aplicação: ação individual. 
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Questão 26) Ulceração traumática na 

superfície ventral da língua, resultado 

do trauma causado por dentes 

natais/neonatais e, em alguns casos, 

pode evoluir para granuloma: 

A) lesão de Behçet. 

B) lesão de Riga-Fede. 

C) lesão de Addison. 

D) lesão de Sturge-Weber. 

E) lesão de Ackerman. 

Questão 27) Todo processo de 

esterilização deve ser monitorado para 

ser considerado completo. Marque a 

alternativa correta. 

A) O monitoramento através do 

processo físico é feito pela 

observação de que aquele pacote 

passou pelo processo de 

esterilização, através da 

modificação de cores dos 

indicadores da própria embalagem. 

B) O monitoramento pelo processo 

biológico se faz pela observação da 

modificação das cores dos 

indicadores químicos da própria 

embalagem. 

C) Através do processo físico podemos 

verificar se o equipamento utilizado 

está em boas condições e se a 

embalagem utilizada é adequada 

para o processo escolhido. 

D) O monitoramento através do 

processo químico é feito pela 

simples obediência às indicações do 

fabricante para o equipamento 

funcionar. 

E) O monitoramento biológico se faz 

por testes contendo esporos 

específicos, que depois de 

utilizados irão para cultura. 

Questão 28) Devemos observar que 

há um grande número de lesões que 

se assemelham entre si, tendo em 

comum o aspecto clínico de úlcera ou 

ferida. Assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Com base nas características 

particulares de cada úlcera, muitas 

vezes pode-se identificar a doença 

de que se trata. 

B) A afta tem início de forma 

semelhante ao tipo mais comum de 

câncer de boca, o carcinoma – ou 

seja, com uma ferida. 

C) A falta de diagnóstico preciso ou o 

tratamento sem diagnóstico podem 

levar a erros fatais, propiciando o 

desenvolvimento de um tumor. 

D) A semelhança entre a afta e o 

carcinoma epidermoide exige 

extremo cuidado na observação e 

no conhecimento do 

comportamento clínico de cada 

doença para se definir o 

diagnóstico. 

E) A afta geralmente ocorre em 

mucosa queratinizada, sendo 

frequente em fumantes, os quais, 

de maneira geral, têm sua mucosa 

mais queratinizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 



Cirurgião Dentista – 12 

Questão 29) Os Resíduos de Serviços 

de Saúde (RSS) são classificados de 

acordo com a RDC (Resolução da 

Direção Colegiada) da ANVISA 

(Agência Nacional de Saúde) nº 

306/04, em função de sua 

característica principal e da 

periculosidade associada ao manuseio, 

em: grupos A, B, C, D e E, os quais 

compreendem, respectivamente, 

resíduo 

A) químico, radioativo, 

perfurocortante, biológico e comum 

ou administrativo. 

B) biológico, radioativo, químico, 

comum ou administrativo e 

perfurocortante. 

C) perfurocortante, comum ou 

administrativo, biológico, químico e 

radioativo. 

D) biológico, químico, radioativo, 

comum ou administrativo e 

perfurocortante. 

E) comum ou administrativo, 

biológico, químico, perfurocortante 

e radiativo. 

Questão 30) O câncer de boca é uma 

denominação que inclui os cânceres de 

lábio e de cavidade oral (mucosa 

bucal, gengivas, palato duro, língua e 

assoalho da boca). Assinale a 

alternativa correta. 

A) O câncer de lábio é mais frequente 

em pessoas negras e registra maior 

ocorrência no lábio superior em 

relação ao inferior. 

B) Dificuldade de falar, mastigar e 

engolir, além de emagrecimento 

acentuado, dor e presença de 

linfadenomegalia cervical (caroço 

no pescoço), são sinais de câncer 

de boca em estágio inicial. 

C) O câncer bucal acomete 

principalmente tabagistas e os 

riscos aumentam quando o 

tabagista é também alcoólatra. 

D) Lesões iniciais, restritas ao local de 

origem, sem extensão a tecidos ou 

estruturas vizinhas e muito menos 

a linfonodos regionais devem ser 

tratadas pela quimioterapia. 

E) A radioterapia é empregada em 

casos avançados, visando à 

redução do tumor, a fim de 

possibilitar o tratamento posterior 

pela quimioterapia ou cirurgia. 

 
 

 




