
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 

não retornar, será eliminado. 
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na 

sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de 
suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito (não poderá copiar seus assinalamentos), pois a imagem 
do seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 

50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 05 (cinco) opções e somente 

uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que consta 
neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o 
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data 
prevista no cronograma.

8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos, 
após o termino de sua prova, no local indicado dentro do local de prova.                            

AGENDA 

l 25/10/2015, PROVAS OBJETIVAS/ENTREGA 
DE TÍTULOS. 

l 26/10/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

l 27/10/2015, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões de Respostas das Provas 
Objetivas.

l 28/10 e 29/10/2015, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as 
questões das Provas Objetivas. 

l 05/11/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 06/11/2015, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 06/11/2015, Relação dos Candidatos 
Convocados para a Entrevista Técnica.

l 06/11/2015, Divulgação do Resultado 
Preliminar das Notas da Análise de Títulos.

l 09/11 e 10/11/2015, Interposição de 
Recursos Administrativos Contra o 
Resultado Preliminar das Notas da Análise 
de Títulos.

l 09 e/ou 10/11/2015, ENTREVISTA TÉCNICA.
l 12/11/2015, Resultado Final da Entrevista 

Técnica.
l 12/11/2015, Disponibilização das Imagens 

dos Recursos Contra as Notas Preliminares 
da Avaliação de Títulos.

l 12/11/2015, Divulgação Final das Notas da 
Avaliação de Títulos.

l 12/11/2015, Divulgação do Resultado Final.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: vivario2015@biorio.org.br

CADERNO: 2 
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

O valor nas bombas de combustíveis continua sendo 
alterado, assim como o preço pago pelos donos dos 
postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado 
todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada 
carregamento, com variação principalmente no valor do 
álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol 
anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para 
sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R$ 0,04 na 
gasolina e R$ 0,17 no etanol.
O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar 
e alta do dólar, que incentiva as exportações de açúcar e 
reduz a matéria-prima para fabricação do combustível 
nacional. Porém, os donos de postos não estão vendo 
margem para reajustar o preço de forma proporcional – 
o que implicaria um aumento de mais R$ 0,30 no etanol, 
na bomba. 
A concorrência deve segurar os valores no mesmo 
patamar por mais alguns dias, mas o repasse será 
inevitável:
– Ao contrário da gasolina e do diesel, o mercado do 
etanol não é regulamentado, os usineiros é que mandam 
no preço. Logo, o consumidor vai pagar mais também, 
a não ser que o governo interfira – diz um assessor 
comercial do Grupo Santa Lúcia. 

(Diário de Santa Maria, 02/10/2015)

QUESTÃO 1
Ao dizer que o valor da gasolina nas bombas “continua sendo 
alterado”, o autor do texto nos informa que o aumento:

(A) passou a ser realizado de forma contínua a partir de certa 
data passada.

(B) começou a ser feito há muito tempo atrás, mas continua 
no presente.

(C) nunca parou de ser feito, já que esse produto está em alta 
contínua.

(D) ainda não foi alterado definitivamente, como de hábito 
nos últimos tempos.

(E) modificou-se, mas no momento permanece inalterado.

QUESTÃO 2
“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, 
assim como o preço pago pelos donos dos postos”.

Nesse segmento, a forma de redigir-se o trecho sublinhado 
que contraria o sentido geral do período é:

(A) pois o preço pago pelos donos dos postos também aumenta.
(B) já que o preço pago pelos donos dos postos também se altera.
(C) embora o preço pago pelos donos dos postos se modifique.
(D) conforme se altera o preço pago pelos donos dos postos.
(E) do mesmo modo que o preço pago pelos donos dos postos.

QUESTÃO 3
Não foi citado no texto entre os motivos do aumento do preço 
da gasolina:

(A) o período de entressafra da cana-de-açúcar.
(B) o aumento do preço do dólar.
(C) o desvio de finalidade da cana-de-açúcar.
(D) o aumento do preço internacional do açúcar.
(E) o mercado de etanol ter aumentado os preços do produto.

QUESTÃO 4
Na frase “O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar 
e alta do dólar”, a palavra “baque” tem o seguinte valor semântico, 
indicado pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa:

(A) revés súbito e inesperado, dissabor.
(B) barulho de um corpo ao cair ou ao bater em outro.
(C) ato ou efeito de cair, queda.
(D) receio íntimo, desconfiança, suposição.
(E) pequeno espaço de tempo.

QUESTÃO 5
“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, 
assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme 
distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo 
que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação 
principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta 
por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. 
De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram 
R$ 0,04 na gasolina e R$ 0,17 no etanol”.

Entre os conectivos destacados no parágrafo acima, aquele 
que tem seu valor indicado corretamente é:

(A) assim como = modo.
(B) conforme = proporcionalidade.
(C) como = causa.
(D) também = consequência.
(E) para = finalidade.

QUESTÃO 6
“Logo, o consumidor vai pagar mais também...”; a forma de 
reescrever-se esse trecho do último parágrafo do texto, que 
mantém o sentido original e a correção é:

(A) portanto, o consumidor também vai pagar mais.
(B) o consumidor, brevemente, também vai pagar mais.
(C) pois assim, o consumidor vai também pagar mais.
(D) assim, o consumidor pagará também mais.
(E) pagará, desse modo, o consumidor também mais.



3

DENTISTA                                                                                                                                                                                                CADERNO 2

QUESTÃO 7
“Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o 
governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa 
Lúcia”. O segmento “a não ser que o governo interfira”, no 
contexto, funciona como:

(A) crítica ao governo.
(B) ironia sobre a situação econômica.
(C) aplauso ao procedimento do governo.
(D) alerta para os produtores de álcool.
(E) conselho às autoridades.

ATENÇÃO: Use as charges a seguir para responder às três 
próximas questões.

 
http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_jbosco.jpg

 
http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_pater.jpg

QUESTÃO 8
As duas charges foram publicadas no momento em que foi 
divulgado novo aumento do preço da gasolina; as duas charges:

(A) mostram que o aumento atingiu todas as classes sociais.
(B) indicam posição crítica diante do aumento.
(C) comprovam a proporcionalidade do aumento.
(D) demonstram, respectivamente, reprovação e apoio ao 

aumento.
(E) utilizam-se da estratégia denominada “humor negro”.

QUESTÃO 9
As coincidências entre as duas charges NÃO incluem:

(A) a referência unicamente ao aumento da gasolina e não a 
outros combustíveis.

(B) a presença gráfica da mangueira como elemento 
ameaçador.

(C) a identificação da bomba de gasolina com o aumento 
referido.

(D) a presença de clientes preocupados diante do aumento.
(E) a referência explícita à má situação financeira dos 

consumidores.

QUESTÃO 10
“Definitivamente, este lugar tá ficando caro e chic demais 
para o nosso padrão de vida”; a observação correta sobre os 
componentes dessa frase da charge é:

(A) a utilização da forma verbal “tá” mostra falta de cultura do 
personagem.

(B) a expressão “este lugar” se refere ao Brasil, em geral.
(C) o vocábulo “definitivamente” indica ironia diante da 

situação.
(D) o advérbio “demais” se refere aos adjetivos “caro” e “chic”.
(E) o possessivo “nosso padrão de vida” se refere unicamente 

ao casal da charge.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Avalie se competem às Secretarias Municipais de saúde, entre 
outras, as seguintes ações:

I. Destinar recursos municipais para compor o financiamento 
tripartite da atenção básica.

II. Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços 
como tática prioritária de organização da atenção básica.

III. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de atenção básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo 
Estado e pela União.

IV. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no 
processo de implantação, acompanhamento e qualificação 
da atenção básica e de ampliação e consolidação da 
Estratégia Saúde da Família.

V. Definir estratégias de institucionalização da avaliação da 
atenção básica

Estão corretas:

(A) I, II e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II, III e V, apenas.
(D) II, III, IV e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 12
Avalie se, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
as afirmativas a seguir constituem características falsas (F) 
ou verdadeiras (V) do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica: 

 Programação e implementação das atividades de atenção 
à saúde de acordo com as necessidades de saúde da 
população, com a priorização de intervenções clínicas e 
sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de 
frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. 

 Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação 
de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 
vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da 
assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 
atendimento às urgências.

 Prover atenção integral, contínua e organizada à população 
adscrita.

 Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no 
domicílio, em locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que 
comportem a ação planejada.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, F, V e F.
(B) F, V, F e V.
(C) V, V, F e V.
(D) V, V, V e V.
(E) F, F, V e F.

QUESTÃO 13
Em relação ao SUS, com base na Lei 8080/90, avalie se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem 
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação; o dever do Estado exclui 
o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

 O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, aí incluídas as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

 A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em caráter complementar.

 São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação 
e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes 
da saúde; a formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 
e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades preventivas.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) F, V, V e V.
(C) F, F, V e F.
(D) V, V, F e F.
(E) V, V, V e F.

QUESTÃO 14
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, e devem 
obedecer, ainda determinados princípios. Avalie se fazem 
parte de tais princípios os a seguir elencados:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência.

II. Uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, 
a alocação de recursos e a orientação programática.

III. Centralização político-administrativa, com direção tripartite 
em cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos 
serviços para os estados, regionalização e hierarquização 
da rede de serviços de saúde.

IV. Organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
Em relação à organização, direção e gestão do SUS, à luz da Lei 
8080/90, NÃO é correto afirmar que:

(A) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver 
em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos 
atos constitutivos disporão sobre sua observância.

(B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode 
organizar-se em distritos para articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

(C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais 
terão a finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

(D) Devem ser criadas Comissões Permanentes de integração 
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 
profissional e superior.

(E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) são reconhecidos como entidades representativas 
dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias 
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de 
relevante função social, na forma do regulamento.
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QUESTÃO 16
De acordo com a Lei Complementar 141/12, para efeito 
da apuração da aplicação dos recursos mínimos nela 
estabelecidos, serão consideradas, entre outras, despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as seguintes, EXCETO: 

(A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a 
sanitária.

(B) ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições 
públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e 
serviços públicos de saúde

(C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

(D) ações de assistência social.
(E) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de 

vetores de doenças.
 

QUESTÃO 17
Ainda de acordo com a Lei Complementar 141/12, os 
Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos 
de saúde, no mínimo, o seguinte percentual da arrecadação 
dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159 da 
Constituição Federal e que competem ao município instituir:

(A) 10%.
(B) 12%.
(C) 15%.
(D) 18%.
(E) 20%.

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei Complementar 141/12, os órgãos 
gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios devem dar ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas 
periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos 
cidadãos e de instituições da sociedade. Avalie se, para tal fim, 
devem ser enfatizados os seguintes aspectos: 

I. Comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar. 

II. Relatório de Gestão do SUS.
III. Avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no 

âmbito do respectivo ente da Federação. 
IV. Incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas, durante o processo de elaboração e discussão do 
plano de saúde. 

Estão corretos:

(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19
Leia as definições a seguir, constantes do Decreto 7508/11:

 Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde.

 Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
 Instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS.

Elas definem respectivamente:

(A) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Comissões 
Intergestores.

(B) Região da Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
(C) Rede de Atenção à Saúde / Serviços Especiais de Acesso 

Aberto / Conferências de Saúde.
(D) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / 

Conferências de Saúde.
(E) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / 

Conselhos de Saúde.

QUESTÃO 20
A seleção e a padronização de medicamentos indicados para 
atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS 
estão compreendidos na:

(A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
(B) Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAMES.
(C) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
(D) Relação Municipal de Medicamentos Especiais – REMUMES.
(E) Relação Municipal de Medicamentos Genéricos – REMUGE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Sobre os cimentos ionômeros de vidro, marque a afirmativa 
INCORRETA:

(A) os convencionais apresentam menor resistência mecânica 
que os modificados por resina.

(B) devido à sua alta opacidade não apresentam uma estética 
satisfatória.

(C) são indicados para selamento de cicatrículas e fissuras e 
no tratamento restaurador atraumático.

(D) são materiais mais biocompatíveis do que outros cimentos 
dentários como o fosfato de zinco.

(E) os cimentos ionoméricos modificados por resina 
apresentam o coeficiente de expansão térmica linear 
melhor que os convencionais.
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QUESTÃO 22
O câncer de boca é uma denominação que inclui várias 
localizações primárias de tumor. Aproximadamente 10% 
dos tumores malignos que ocorrem no corpo humano estão 
localizados na boca. A localização mais comum do carcinoma 
intraoral é na(o):

(A) língua.
(B) palato mole.
(C) palato duro.
(D) mucosa jugal.
(E) assoalho de boca.

QUESTÃO 23
Para comparar a situação da cárie dentária em diferentes 
comunidades, a OMS recomenda a utilização do índice CPO-D, 
em diferentes idades e grupos etários. Na classificação da 
prevalência de cárie dentária, com base nos valores do CPO no 
grupo etário de 35-44 anos de idade, temos como valores para 
prevalência ALTA:

(A) de 2,7 a 4,4.
(B)  de 4,5 a 6,3.
(C)  de 6,3 a 12,7.
(D) de 12,8 a 16,2.
(E) maiores do que 16,3.

QUESTÃO 24
Sobre cariologia, é correto afirmar que:

(A) o amido não é tão cariogênico quanto a sacarose.
(B) lesões de mancha branca não são encontradas em dentes 

de adolescentes, pois a fase pós eruptiva já passou.
(C) o leite materno tem menor concentração de lactose que o 

leite bovino.
(D) cárie de cemento são frequentemente encontradas em 

adolescentes.
(E) a cárie aguda tem a mesma progressão que a cárie crônica.

QUESTÃO 25
O índice básico para fornecer uma idéia da prevalência da cárie 
dental é o CPO-D na idade de:

(A) 6 anos.
(B) 12 anos.
(C) 15 anos.
(D) 18 anos.
(E) 35-44 anos.

QUESTÃO 26
O CPITN é preconizado pela OMS e FDI para estudos que têm como 
objetivo conhecer a situação periodontal coletiva e dimensionar 
os recursos necessários. Assinale a alternativa INCORRETA:

(A) a boca é dividida em sextantes definidos pelos dentes: 18-
14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 e 44-48.

(B) em crianças com menos de 15 anos são feitos registros de 
bolsas divididas em quadrantes. 

(C) embora 10 dentes sejam examinados, apenas 6 anotações são 
feitas: uma por sextante, relativa à pior situação encontrada.

(D) a presença de dois ou mais dentes sem indicação de 
extração é pré-requisito ao exame do sextante.

(E) havendo um único dente presente, este é incluído no 
sextante adjacente.

QUESTÃO 27
Podemos considerar a aplicação de selantes como uma medida 
pertencente ao:

(A) 1º nível de prevenção.
(B) 2º nível de prevenção.
(C) 3º nível de prevenção.
(D) 4º nível de prevenção.
(E) 5º nível de prevenção.

QUESTÃO 28
O procedimento que pode ser enquadrado no 3º Nível de 
Prevenção da cárie dental é:

(A) aplicação de selantes.
(B) dieta não cariogênica.
(C) fluoretação da água.
(D) tratamento endodôntico.
(E) restauração oclusal. 

QUESTÃO 29
No caso de ocorrer uma ingestão única de grande quantidade de 
flúor, temos uma toxidade aguda na qual a dose provavelmente 
tóxica (DPT) equivale a :

(A) 4mg de F/kg.
(B) 5mg de F/kg. 
(C) 6mg de F/kg.
(D) 7mg de F/kg.
(E) 8mg de F/kg.

QUESTÃO 30
Em termos de toxidade crônica, o limite de ingestão de flúor 
diária é de:

(A) 0,7 mg de F/kg.
(B) 0,07mg de F/kg. 
(C) 0,5 mg de F/kg.
(D) 0,05mg de F/kg.
(E) 4,0mg de F/kg.
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QUESTÃO 31
Ao realizarmos uma moldagem com alginato, se observarmos 
bolhas de ar, podemos apontar como principal fator 
responsável:

(A) remoção prematura da boca.
(B) umidade dos tecidos moldados.
(C) escolha errada da moldeira.
(D) incorporação de ar durante a manipulação.
(E) relação água/pó muito baixa.

QUESTÃO 32
Podemos apontar como causas de distorção em uma moldagem 
com alginato, EXCETO:

(A) espatulação prolongada. 
(B) molde não vazado imediatamente.
(C) movimentação da moldeira durante a geleificação.
(D) remoção prematura do molde da boca.
(E) manutenção do molde por muito tempo na boca.

QUESTÃO 33
A análise das bolsas periodontais é de fundamental importância 
para a avaliação pré-operatória e a reavaliação pós-tratamento 
periodontal do paciente. A técnica principal para exame clínico 
da profundidade das bolsas gengivais ou periodontais é:

(A) inspeção visual.
(B) radiografia periapical.
(C) radiografia interproximal.
(D) teste de percussão.
(E) sondagem periodontal. 

QUESTÃO 34
Para confirmar o diagnóstico de comunicação buco-sinusal 
podemos utilizar um procedimento clínico conhecido como 
manobra de:

(A) Chompret.
(B) Valsalva. 
(C) Vanderval.
(D) Halstead.
(E) Caldwell-Luc.

QUESTÃO 35
A cárie dentária resulta da interação de diversas espécies 
bacterianas. Dois desses microrganismos encontrados na 
placa bacteriana são responsáveis pela instalação e pela 
progressão da cárie dental. O primeiro é considerado o 
principal responsável por sua capacidade de colonizar a placa 
bacteriana do dente, produzir polissacarídeo extracelular 
a partir da sacarose, e por ser acidogênico e acidúrico. O 
segundo é encontrado em altos níveis nas lesões profundas 
de cárie, sendo considerado invasor secundário, que contribui 
para a progressão da cárie, graças também à sua característica 
acidogênica. Estes microrganismos são respectivamente:

(A) Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophillus.
(B) Actinomycessalivaris e Streptococcusmutans.
(C) Steptococcusmutans e Costridiumdifficile.
(D) Actinomycessalivaris e Lactobacillus casei.
(E) Lactobacillus casei e Actinomyces salivares.

QUESTÃO 36
”O anestésico local pode afetar o feto de duas maneiras: 
diretamente (quando ocorrem altas concentrações na 
circulação fetal) e indiretamente (alterando o tônus muscular 
uterino ou deprimindo os sistemas cardiovascular e respiratório 
da mãe)” (Oliveira, 1990). O anestésico mais apropriado para 
as gestantes é a:

(A) prilocaína.
(B) lidocaína.
(C) articaína.
(D) bupivacaína.
(E) felipressina.

QUESTÃO 37
O grau de toxicidade de um anestésico depende do tipo de 
droga utilizada e do estado de saúde do paciente. Dentre 
os anestésicos a seguir, assinale o que mais apresenta casos 
de parestesias mandibulares e um risco 5x maior de causar 
neuropatias e podem levar também à metahemoglobinemia:

(A) prilocaína. 
(B) lidocaína.
(C) mepivacaína.
(D) bupivacaína.
(E) felipressina.

QUESTÃO 38
Entre as situações em que realmente se faz necessário o uso de 
antibióticos nas infecções odontogênicas podemos citar:

(A) pericementite.
(B) osteomielite.
(C) pericoronarite branda.
(D) abscesso localizado em fundo de vestíbulo, sem tumefação.
(E) abscesso crônico e bem localizado.
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QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que indica o antibiótico de primeira 
escolha nas infecções odontogênicas:

(A) penicilina.
(B) tetraciclina.
(C) cefalosporina.
(D) lincosamina.
(E) metronidazol.

QUESTÃO 40
A principal função do periodonto é inserir o dente no tecido 
ósseo dos maxilares e manter a integridade da superfície da 
mucosa mastigatória da cavidade oral. Sobre a anatomia do 
periodonto, é correto afirmar que:

(A) a gengiva livre  tem cor rósea, superfície opaca e é móvel 
em relação ao tecido subjacente.

(B) a gengiva inserida é composta pela gengiva marginal e pela 
gengiva papilar.

(C) a mucosa alveolar está firmemente inserida no osso 
alveolar e cemento radicular subjacentes por meio de 
fibras do tecido conjuntivo gengival.

(D) as gengivas papilares encontram-se nas regiões 
vestibulares e linguais de todos os dentes permanentes.

(E) a mucosa oral compreende a mucosa mastigatória, a 
mucosa especializada e a mucosa de revestimento.

QUESTÃO 41
Após uma pequena exposição pulpar acidental de um dente 
permanente, o material indicado para o capeamento pulpar 
direto é: 

(A) tricresol formalina.
(B) paramonoclorofenol canforado.
(C) óxido de zinco e eugenol.
(D) hidróxido de cálcio. 
(E) propilenoglicol.

QUESTÃO 42
A anestesia tópica é um importante procedimento para o 
condicionamento do paciente infantil e também para diminuir 
o medo e a ansiedade à anestesia em pacientes adultos. 
O seguinte anestésico tem uma ótima ação tópica, mas é 
contraindicado para injeção nos tecidos:

(A) felipressina.
(B) prilocaína.
(C) benzocaína. 
(D) mepivacaína.
(E) ropivacaína.

QUESTÃO 43
A Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda (GUNA) é uma 
doença periodontal relativamente incomum, caracterizada 
por ulceração, necrose, dor e sangramento gengival. Ela está 
associada a:

(A) fumo.
(B) trauma local.
(C) estado nutricional deficiente.
(D) higiene oral eficiente. 
(E) infecções virais sistêmicas.

QUESTÃO 44
As doenças periodontais estão entre as mais comuns na 
prática da clínica odontológica. Um processo inflamatório 
que aparece nos tecidos ao redor da coroa de um dente 
parcialmente erupcionado e no qual a reação inflamatória 
surge frequentemente quando restos de alimentos e bactérias 
estão presentes abaixo do tecido gengival que recobre a coroa, 
é chamado de:

(A) pericoronarite. 
(B) gengivoestomatite herpética.
(C) periodontite crônica.
(D) gengivite descamativa.
(E) abscesso agudo periodontal.

QUESTÃO 45
Os resíduos gerados na clínica odontológica são classificados 
como:

(A) físicos, químicos e biológicos.
(B) biológicos, químicos, físicos e radioativos.
(C) biológicos, comuns, perfurocortantes e radioativos.
(D) biológicos, comuns, químicos e perfurocortantes.
(E) químicos, comuns e biológicos.

QUESTÃO 46
A gengivite descamativa caracteriza-se clinicamente pela 
presença de eritema com descamação epitelial, ulceração 
e/ou presença de lesões vesiculobolhosas na gengiva livre e 
inserida. Em relação a ela, é correto afirmar que:

(A) está relacionada a processos de queimadura da gengiva.
(B) está associada a periodontites de progressão rápida em 

pacientes adultos.
(C) está relacionada principalmente com doenças sistêmicas 

como pênfigo vulgar e líquen plano.
(D) está associada predominantemente a casos de hiperplasia 

gengival medicamentosa.
(E) está relacionada com a utilização de aparelhos 

ortodônticos, principalmente em jovens.
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QUESTÃO 47
Mucocele é a terminologia usada para designar a manifestação 
clínica de fenômenos que podem afetar as glândulas salivares. 
Em relação a ela, é correto afirmar que:

(A) o lábio superior é o sítio de maior acometimento de 
mucocele, porém essa patologia também poderá estar 
presente em outras regiões da cavidade bucal, como 
mucosa jugal, assoalho bucal, e superfície ventral da língua. 

(B) são diagnosticadas como nódulos fibrosos no lábio 
inferior; antes de sua remoção deve-se realizar uma 
biopsia incisional.

(C) consistem de um processo neoplásico benigno das 
glândulas salivares mucosas e seu tratamento deve ser a 
excisão completa da lesão.

(D) o tratamento ideal é a enucleação total da lesão cística, 
com o cuidado para que seja eliminada toda a lesão, 
evitando-se, assim, recidivas futuras. 

(E) são nódulos submucosos com produção de mucina e sua 
remoção deve ser realizada sob sedação em quaisquer 
pacientes.

QUESTÃO 48
Granuloma piogênico é uma lesão inflamatória hiperplásica 
da pele, mucosa oral e especialmente gengiva.  Dentre os 
principais diagnósticos diferenciais de um granuloma piogênico 
podemos assinalar:

(A) lesão central de células gigantes e cisto ósseo 
aneurismático.

(B) granuloma de células gigantes e hemangiomas.
(C) afta e herpes simples.
(D) lipoma e hiperplasia gengival.
(E) neuroma traumático e mucocele.

QUESTÃO 49
No Índice Periodontal Comunitário de Necessidades de 
Tratamento (CPITN), o escore 3 para diagnóstico indica 
presença de:

(A) bolsa periodontal com 6mm ou mais.
(B) bolsa periodontal de 4mm a 5mm.
(C) cálculo supragengival.
(D) cálculo subgengival.
(E) placa bacteriana circunscrevendo o dente.

QUESTÃO 50
O digluconato de clorexidina tem comprovada ação bactericida, 
o que tem possibilitado seu amplo uso em odontologia. As 
soluções indicadas para a assepsia extrabucal e para antissepsia 
pré-operatória intrabucal nas intervenções cirúrgicas são 
respectivamente:

(A) solução 2% e bochecho 1,23%.
(B) solução 3% e gel 1%.
(C) solução 4% e bochecho 2%. 
(D) solução 2% e gel 0,05%.
(E) solução 0,12% e bochecho 0,12%.






