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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

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. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
A anammese tem por objetivo colher informações para formar hipóteses diagnósticas. Além disso, permite 
que o cirurgião-dentista comece a delinear o perfil do paciente que será tratado sob sua responsabilidade 
profissional. Nessa direção, é recomendável que o paciente seja classificado de acordo com seu estado de 
saúde geral ou categoria de risco médico. No Brasil, é utilizado para adultos o acrônimo ASA (de I a VI). 
Analise as afirmativas abaixo.  
I - ASA II – Paciente com doença sistêmica moderada. Pode exigir certas modificações no plano de 

tratamento, de acordo com cada caso particular. 
II - O paciente com hipertensão arterial na faixa de 160-195 a 95-99 mmHg é classificado como ASA III. 
III - Não há indicação para tratamento odontológico de qualquer espécie no paciente classificado como 

ASAS VI. 
IV - O tratamento odontológico eletivo está contraindicado no paciente classificado como ASA III. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 

QUESTÃO 02 
Com relação aos pacientes asmáticos, pode-se afirmar, EXCETO 
A) Deve-se evitar a inalação de óxido nitroso e oxigênio para sedação em pacientes com asma brônquica 

severa persistente, pois o risco de hipóxia é maior em pacientes com insuficiência respiratória. 
B) Deve-se ter cuidado com pacientes asmáticos com história de alergia aos sulfitos. Nesses casos, procure 

utilizar como anestésico a solução de prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml. 
C) O uso de soluções anestésicas com epinefrina está contraindicado em pacientes asmáticos.  
D) As crises de asma são tratadas, primariamente, com broncodilatadores na forma de aerosol. 
 

QUESTÃO 03 
Com relação ao uso dos bisfosfonatos, analise as afirmativas abaixo. 
I - Os bisfosfonatos constituem uma classe de medicamentos que diminuem a reabsorção óssea pelo 

osteoclastos, propiciando um tecido ósseo de alta densidade. 
II - A osteonecrose dos maxilares induzida por agentes antireabsortivos pode ocorrer de forma espontânea, 

mas pode estar associada a condições médicas ou odontológicas específicas. 
III - São alguns bisfosfonatos atualmente comercializados no Brasil: Etidronato, Tiludronato, Clordronato, 

Alendronato, Ibandronato e Zolendronato. 
IV - Múltiplos fatores parecem estar relacionados à incidência de osteonecrose dos maxilares, sendo três 

destacados: duração da terapia com bisfosfonatos, uso pela via intravenosa e cirurgia dentoalveolar. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 04 
Na oitava semana de gestação, paciente de 24 anos de idade é atendida em consultório odontológico. Ao 
realizar a sondagem, o profissional detecta bolsas profundas na região posterior. A presença de doença 
periodontal severa 
A) independe do biofilme. 
B) acontece em gestações de alto risco. 
C) resulta de medicamentos utilizados pela gestante. 
D) aumenta o risco de prematuridade do parto. 
 

QUESTÃO 05 
Pacientes com história de Endocardite Bacteriana Prévia devem realizar profilaxia antibiótica antes de 
procedimentos cruentos. De acordo com a Associação Americana de Cardiologia, a medicação e dose a 
serem utilizadas em pacientes adultos e não alérgicos à penicilina é: 
A) 2g de Amoxicilina, por via oral, de 8 em 8h, durante 7 dias. 
B) 2g de Amoxicilina, por via oral, 1h antes do procedimento. 
C) 2g de Amoxicilina, por via oral, 2h antes do procedimento. 
D) 1g de Amoxicilina, 2h antes do procedimento. 
 

QUESTÃO 06 
Com relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (ART), pode-se afirmar, EXCETO 
A) No Tratamento Restaurador Atraumático, os procedimentos são realizados sem anestesia local e sob 

isolamento relativo do campo operatório. 
B) As limitações do Tratamento Restaurador Atraumático estão relacionadas às propriedades do ionômero 

de vidro, especialmente a resistência ao desgaste quando submetido a esforço mastigatório. 
C) Entre as indicações da técnica estão: pacientes geriátricos, bebês e pacientes com necessidades especiais. 
D) As restaurações obtidas com ART são consideradas provisórias devido às propriedades mecânicas do 

cimento de ionômero de vidro. 
 

QUESTÃO 07 
Mínima Intervenção (MI) é uma filosofia de cuidado profissional, baseada na detecção precoce da doença 
cárie. Analise as afirmativas abaixo. 
I - Baseado no conceito de MI, a cárie é considerada uma doença bacteriana, resultando em lesões dos 

tecidos duros dentários, decorrente dos ácidos provenientes do metabolismo bacteriano. 
II - A MI está embasada na filosofia conservadora, de 1º paralisar a doença e depois restaurar a estrutura 

e a função perdidas.  
III - A filosofia da MI baseia-se numa grande variedade de inovações tecnológicas e de materiais de 

tratamento que se incorporam à cultura humanista. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 
A) I e II, apenas. 
B) I, apenas. 
C) I, II e III. 
D) I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 08 
Com relação aos anestésicos locais, é correto afirmar, EXCETO 
A) Os anestésicos locais são bases fortes, muito solúveis em água e estáveis quando expostos ao ar.  
B) Os ésteres foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados. 
C) As amidas têm menor capacidade de produzir reações alérgicas. Fazem parte desse grupo a lidocaína, 

mepivacaína, prilocaína, articaína e outros. 
D) A epinefrina é o vasoconstritor mais utilizado em todo mundo, devendo ser o agente de escolha para 

quase totalidade dos procedimentos odontológicos em pacientes saudáveis, incluindo gestantes. 
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QUESTÃO 09 
Com relação à sedação, é correto afirmar, EXCETO 
A) A American Dental Association (ADA) define sedação mínima como uma discreta depressão do nível 

de consciência que não afeta a habilidade respiratória, de forma automática e independente. 
B) Os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais empregados para se obter a sedação por via oral na 

odontologia.  
C) Os efeitos paradoxais são comuns em idosos. Pelo fato de dificilmente produzir esses efeitos, o 

Midazolan é considerado o agente ideal para a sedação desse grupo de pacientes. 
D) A técnica de sedação por inalação com óxido nitroso e oxigênio é um recurso terapêutico seguro quando 

corretamente empregada por cirurgião-dentista habilitado. 
 

QUESTÃO 10 
A produção reduzida de glóbulos vermelhos resulta mais comumente de 
I - deficiência de ferro. 
II - deficiência de folato. 
III - deficiência de vitamina B12. 
IV - deficiência de vitamina K. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 11 
Com relação à paralisia cerebral, marque a alternativa INCORRETA. 
A) A paralisia tipo espástica é resultante de lesões no córtex. A tipo atetoide afeta o sistema extrapiramidal, 

e a do tipo atáxica é provocada por lesões no cerebelo. 
B) Paralisia cerebral é um quadro permanente, uma lesão dinâmica, progressiva, localizada nas estruturas 

motoras. 
C) Uma das causas da paralisia cerebral são as meningites por vírus. 
D) O paciente com paralisia cerebral tipo espástica tem postura própria. No posicionamento na cadeira 

odontológica, qualquer tentativa para modificá-lo desencadeia reflexo com movimentos desordenados, 
impossibilitando a abordagem imediata. 

 

QUESTÃO 12 
São fatores predisponentes ou precipitantes para a Úlcera Aftosa Recorrente (UAR) ou afta, EXCETO 
A) tabagismo. 
B) ciclo menstrual. 
C) deficiência de vitaminas do complexo B, ferro e ácido fólico. 
D) vírus. 
 

QUESTÃO 13 
Analise as afirmativas sobre o protocolo para anestesia local em gestantes nos procedimentos eletivos e nas 
urgências odontológicas.  
I - Procedimentos eletivos – programar para o 3º trimestre de gestação e utilizar lidocaína 2% com 

epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000. 
II - Urgência na gestação normal – intervir em qualquer período da gestação e utilizar lidocaína 2% com 

epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000 
III - Urgência na gestação com história de anemia e com hipertensão não controlada –  utilizar mepivacaína 

3% sem vasoconstritor. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 
A) I e II, apenas. 
B) I, III, apenas. 
C) I, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 14 
A angina de Ludwig é uma forma de celulite caracterizada por uma tumefação região submandibular 
resultando na elevação, tumefação e protrusão da língua. Em relação ao tratamento imediato, marque a 
alternativa INCORRETA. 
A) Manutenção das vias aéreas. 
B) Exodontia imediata. 
C) Antibiótico terapia. 
D) Drenagem cirúrgica. 
 

QUESTÃO 15 
Com relação ao paciente com Síndrome de Down, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Possuem alto índice de cárie e baixo índice de doença periodontal. 
B) Apresentam hipotonia muscular, afetando principalmente o posicionamento da língua, diminuindo a 

eficácia da deglutição. 
C) Tendem a ter audição diminuída. 
D) Existe uma correlação entre a Doença de Alzeimer e a Síndrome de Down. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
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QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 




