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03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.

1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Em consonância com o Pacto em Defesa da Vida, a Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada pela
Portaria n.º 687/GM, de 30/03/2006, propõe várias intervenções e ações em saúde, estabelecendo ainda
como diretrizes:
A) Não estimular as ações intersetoriais para aquisição de parcerias para o desenvolvimento integral das
ações de Promoção da Saúde.
B) Não incentivo à pesquisa em Promoção da Saúde para avaliar a eficiência, a efetividade e a segurança
das ações prestadas.
C) Não divulgar e não informar as iniciativas voltadas para a Promoção da Saúde aos profissionais de
saúde, gestores e usuários do SUS.
D) Fortalecer a participação social, entendendo-a como fundamental na consecução de resultados de
Promoção da Saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.
QUESTÃO 02
Embora o flúor não impeça a iniciação da cárie, ele é eficiente em reduzir a sua progressão, sendo
importante a sua presença constante na cavidade bucal, agindo diretamente no fenômeno de
desmineralização e remineralização. De acordo com esse processo, marque a alternativa INCORRETA.
A) O flúor incorporado ao esmalte dental e não o flúor presente no fluido da placa dental influencia o
processo de desmineralização e remineralização.
B) Em pH menor que 5,5, a hidroxiapatita dissolve-se ocasionando perda de Ca e PO4, e os íons fluoretos,
quando presentes, inibirão a deterioração, formando cristais mistos de fluorapatita e hidroxiapatita com
menos carbonato, paralisando a desmineralização e ativando a remineralização.
C) Uma maior frequência no consumo de sacarose resultará em maior perda de minerais dos dentes, devido
à manutenção prolongada do pH crítico, o que impede a capacidade remineralizadora da saliva.
D) O consumo de sacarose produz diminuição do pH do meio bucal com consequente perda mineral pelo
esmalte, porém a saliva, pela presença de antimicrobianos salivares, flúor e capacidade tampão, promove
a reposição de minerais perdidos.
QUESTÃO 03
O Levantamento Epidemiológico SB Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde em nível nacional,
finalizado em 2003, demonstrou a importância dos agravos em saúde bucal, reforçando a necessidade de
que os serviços de saúde estejam organizados para intervir e controlá-los. Assim, a abordagem coletiva em
relação à cárie dentária compreendem diversas ações, EXCETO
A) Ações direcionadas à população sob risco social, oportunizando acesso aos tratamentos e uso do flúor.
B) Em populações adscritas, a vigilância sobre os sinais de atividade da doença em ambientes coletivos
permite otimizar o planejamento da intervenção para cada realidade encontrada.
C) Utilização de aplicação tópica de flúor com abrangência universal em população com exposição à água
de abastecimento fluoretada ou com teores de 0,4 ppmF e com acesso a dentifrício fluoretado.
D) A implantação da fluoretação das águas deve ser uma política prioritária, bem como a garantia de
monitoramento dos teores de flúor agregados à água.

2

QUESTÃO 04
Além da atividade mineralizadora, o íon fluoreto contribui para efeitos cariostáticos, influenciando na
ecologia da placa dental. Em relação à importância dos fluoretos presentes nos dentifrícios, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Os países que utilizam a fluoretação da água como medida preventiva, como também os que não
usufruíram dessa medida, têm mostrado acentuada redução na prevalência de cárie dentária, sendo que o
único fator comum nesses países onde se constatou o decréscimo da incidência de cárie foi a introdução
dos dentifrícios fluoretados.
B) O método tópico com dentifrício fluoretado constitui uma medida simples e racional, por ser acessível a
todos os indivíduos, independentemente do risco de cárie.
C) Para garantir a manutenção adequada de flúor nos dentifrícios, a Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde estabeleceu uma concentração mínima de 1.500 ppm de flúor solúvel (iônico ou
ionizável) no momento da fabricação.
D) O monofluorfosfato e o fluoreto de sódio, ou a associação de ambos, são uma das formas de flúor
adicionados aos dentifrícios, porém o fluoreto de sódio é considerado a melhor forma de promover a
deposição de fluoreto de cálcio no esmalte.
QUESTÃO 05
A lesão comumente encontrada na mucosa dos lábios e bochecha, envolvendo glândulas salivares menores
como resultado da retenção do ducto salivar por obstrução do ducto excretor, denomina-se:
A) Pênfigo bolhoso.
B) Mucocele.
C) Sialometaplasia.
D) Líquen plano bolhoso.
QUESTÃO 06
Os traumatismos dentários têm apresentado, na clínica odontológica, um problema de difícil prevenção, em
função da etiologia e faixa etária acometida. Entre as lesões traumáticas, as avulsões, quando presentes,
requerem condutas corretas para o não comprometimento e manutenção do elemento dental. Sobre esse
aspecto, marque a conduta clínica INCORRETA.
A) Após as avulsões traumáticas, deve ser feito o reimplante imediato com imobilização semirrígida para
uma boa cicatrização do ligamento periodontal.
B) É contraindicado o tratamento endodôntico do elemento avulsionado na mão.
C) O reimplante de dentes decíduos avulsionados diante de um trauma é contraindicado em virtude de
possíveis sequelas ao germe permanente da dentição subsequente.
D) Após o reimplante do dente avulsionado e com ápice fechado, deve-se aguardar, no mínimo, seis meses
para realizar a terapia endodôntica com finalidade de evitar reabsorção radicular inflamatória externa.
QUESTÃO 07
Leia as sentenças abaixo no que se refere ao paciente HIV/AIDS.
I - É recomendada a instituição da antibioticoprofilaxia no paciente HIV/AIDS na realização de cirurgia
oral ou qualquer tratamento invasivo, independentemente da contagem de linfócitos TCD4.
II - O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia definidora da fase de AIDS, independentemente da contagem
dos linfócitos TCD4.
III - O linfoma não Hodigkin é considerado a neoplasia maligna mais prevalente nos pacientes com
HIV/AIDS.
IV - A anemia, a leucopenia e trombocitopenia são achados comuns nos pacientes com HIV/AIDS,
podendo causar complicações no atendimento odontológico e no plano de tratamento.
Assinale o número de assertivas CORRETAS.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
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QUESTÃO 08
O distúrbio hematológico em que a hemoglobina é oxidada à metamoglobina, tornando a molécula
funcionalmente incapaz de transportar oxigênio aos tecidos, desenvolvendo um quadro de cianose, na
ausência de anormalidades cardíacas ou respiratórias, denomina-se:
A) Metamoglobinemia.
B) Talassemia.
C) Anemia aplástica.
D) Hemoglobinemia.
QUESTÃO 09
A fratura marginal constitui uma das principais falhas das restaurações de amálgama, e tem sido relacionada
a um fenômeno conhecido como creep. Em relação a esse fenômeno, escolha a afirmativa CORRETA.
A) O creep é a deformação progressiva do amálgama sob constante aplicação de força compressiva, obtida
3 horas após a sua trituração.
B) As ligas com alto conteúdo de cobre apresentam um alto creep.
C) O creep tem relação com o conteúdo final de mercúrio na mistura do amálgama depois de triturada e às
variações de manipulação.
D) O creep é uma deformação progressiva do amálgama medido após seu completo endurecimento ao
longo do tempo.
QUESTÃO 10
Marque a definição INCORRETA, de acordo com o Regulamento técnico para o funcionamento dos
estabelecimentos de assistência odontológica (Resolução SES 1559 de 13/8/2008).
A) Assepsia: procedimento que visa à redução de microorganismos presentes na pele ou mucosa a partir do
uso de agente químico (substância microbicida ou microbiostática).
B) Artigos semicríticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pelenão íntegra ou com
mucosas íntegras, requerendo desinfecção de alto nível ou esterilização para ter garantida a qualidade de
seu múltiplo uso.
C) Desinfecção é o processo de destruição de micro-organismos em forma vegetativa, mediante a aplicação
de agentes químicos e/ou físicos, podendo ser de alto, intermediário e baixo nível, utilizada somente em
objetos inanimados.
D) Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante aplicação de
agentes químicos e/ou físicos.
QUESTÃO 11
No entendimento da doença periodontal, assinale a afirmativa considerada INCORRETA.
A) A doença periodontal constitui atualmente importante fator de risco para parto prematuro de baixo peso,
diabetes, doenças vasculares e cardíacas.
B) Os fatores sociais e socioeconômicos, bem como a imunossupressão e o stress são considerados fatores
de riscos para a doença periodontal.
C) A gengivite e a periodontite são processos totalmente dependentes entre si.
D) A doença periodontal não é mais considerada apenas de progressão lenta e contínua, mas pode
apresentar padrões variáveis de progressão.
QUESTÃO 12
No que se refere ao processo fisiológico de mineralização da base de sulcos e fossetas, permeado pela
presença de micro-organismos indutores de calcificação, intitulado selamento biológicos, assinale a
alternativa CORRETA.
A) Ao exame radiográfico do selamento biológico, geralmente são encontradas alterações na radiolucidez
em nível de esmalte.
B) Dentes com sulcos e fossetas pigmentados, em pacientes com risco e história pregressa de cárie,
representam uma forma de selamento biológico.
C) Dentes com sulcos e fossetas pigmentados de pacientes sem risco e sem história pregressa de lesões de
cárie, porém com pigmentação de sulcos e fossetas, podem ser diagnosticados como selamento
biológico.
D) Como tratamento do selamento biológico, realiza-se necessariamente tratamento invasivo, incluindo
restaurações estéticas para mascaramento das pigmentações.
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QUESTÃO 13
Das sentenças em relação aos componentes das resinas compostas, assinale a assertiva INCORRETA.
A) O componente que estabelece as ligações cruzadas no momento da polimerização, conferindo resistência
à degradação por solventes e diminuindo a sua viscosidade, é a matriz orgânica.
B) As resinas compostas fotoativadas por luz visível apresentam como fotoiniciadores o peróxido de
benzoila e o éter metil de benzoila.
C) As partículas inorgânicas diminuem o coeficiente de expansão térmica, a sorpção de água e aumentam a
resistência do material.
D) As hidroquinonas são agentes incorporados para garantir uma vida útil mais longa às resinas compostas.
QUESTÃO 14
As posições e os movimentos mandibulares constituem os princípios fundamentais da oclusão que devem
ser avaliados pelo cirurgião-dentista. Nesse contexto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A máxima intercuspidação habitual representa a posição mais fechada entre a maxila e mandíbula,
quando os dentes estão presentes, estando os côndilos fora da relação cêntrica.
B) A máxima intercuspidação habitual é uma posição mutável, que pode ser alterada por qualquer
interferência oclusal, seja em cêntrica ou na própria habitual.
C) A relação cêntrica é considerada uma posição clinicamente prática, reprodutível e estável para
procedimentos restauradores, quando os côndilos forem adequadamente conduzidos na sua posição mais
superior e posterior da cavidade glenoide, sem interferência dentária.
D) De todas as relações da mandíbulares, a máxima intercuspidação habitual é a mais importante para o
equilíbrio, conforto, saúde e função do sistema estomatognático.
QUESTÃO 15
A Foodand Drug Administration (FDA) estabeleceu categorias para níveis de segurança ou não quanto ao
uso de medicamentos em grávidas. Sobre essa questão, analise as afirmativas abaixo.
I - A Clindamicina, pertencente à categoria B da FDA; é uma opção recomendada para prescrição em
gestantes com hipersensibilidade às penicilinas.
II - O anestésico tópico do tipo amida, à base de lidocaína (Categoria B da FDA), é contraindicado em
gestante.
III - A razão da contraindicação do sal anestésico mepivacaína (Categoria C da FDA), em grávidas, é
devido ao seu longo tempo de duração da ação anestésica (8 a 12 horas).
IV - O anestésico local prilocaína (categoria B da FDA) não é considerado seguro para o uso em gestantes.
Assinale o número de afirmativas CORRETAS.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem.

O grande apagão
Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos por
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”.
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser
5 que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos
antiquados?
Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam,
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos
10 encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão,
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo,
criativa como a das crianças.
Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos,
15 pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas),
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais
pelo país.
“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus
20 moradores – até onde isso interessa ao Estado.
Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das
25 nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais.
Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos,
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça
instruída para decidir minha vida e a do meu país.
30
Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país).
Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam
35 necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado,
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil,
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel
40 para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade.
Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.
1

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.)
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QUESTÃO 16
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO
A) Intertextualidade.
B) Interrogação.
C) Dados estatísticos.
D) Linguagem figurada.
QUESTÃO 17
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a
alternativa em que NÃO se observa esse uso.
A) “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de
oceano...” (Linhas 21-22)
B) “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos
nossos valores morais.” (Linhas 24-25)
C) “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34)
D) “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35)
QUESTÃO 18
Considere o trecho:
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos,
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas),
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais
pelo país.” (Linhas 13-17)
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que
significa o uso de
A) expressões mais grosseiras.
B) palavras mais brandas.
C) termos técnicos.
D) vocábulos coloquiais.
QUESTÃO 19
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo.
A) “O grande apagão” ( Título)
B) “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas
estruturais pelo país.” (Linhas 16-17)
C) “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44)
D) “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas
públicas...” (Linhas 24-25)
QUESTÃO 20
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra:
A) educação.
B) saúde.
C) moradia.
D) transporte.
QUESTÃO 21
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.”
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO
A) a falta de preparo do ministro.
B) a necessidade de competência coletiva.
C) A importância de um trabalho em equipe.
D) a ineficácia da competência solitária do ministro.
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QUESTÃO 22
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO
A) realista.
B) crítica.
C) indignada.
D) pessimista.
QUESTÃO 23
Considere o trecho: “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”
(Linhas 9-11)
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO
A) “Diabo.
B) “Coisa ruim”.
C) “Renegado”
D) Guimarães Rosa.
QUESTÃO 24
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO
A) Cumpriu promessas de campanha.
B) Estimulou o consumismo.
C) Desrespeitou adversários políticos.
D) Enganou o povo.
QUESTÃO 25
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:
A) Inadimplência de milhares de brasileiros.
B) Fortalecimento da economia.
C) Endividamento de multidões.
D) Agravamento de problemas sociais.
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