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CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
DENTISTA PSF
DATA: 17/12/2017
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:
01 a 10
LEGISLAÇÃO DO SUS:
11 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO:
21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 09.
Por que o suicídio não para de crescer no Brasil?
A taxa cresceu 60% desde os anos 1980. E os motivos são os esperados: instabilidade econômica e fragilidade social
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Primeiro a boa notícia: o Brasil não é um país no qual o suicídio é comum. Somos apenas a 113ª nação
no ranking das mortes autoinfligidas – e com uma taxa 5 vezes menor do que o campeão, a Guiana. Agora a
notícia não tão boa assim: o suicídio está crescendo por aqui. Dos 172 países que enviam dados à Organização
Mundial da Saúde, somente 28 registraram aumento nos índices de suicídio nos últimos anos. E nós somos um
deles: a oitava nação com mais casos em termos absolutos. Nossa taxa subiu 60% desde 1980 e contabilizamos
11.821 mortes no último levantamento global em 2012. Se incluirmos as mortes não declaradas na conta, a
perspectiva é ainda pior com 30% mais casos e tudo indica que continuaremos subindo no ranking. Mas por
quê?
“O Brasil é uma sociedade em ebulição. E sabemos que os números de suicídio aumentam em
sociedades com crise política e econômica”, diz o psiquiatra Neury Botega, professor do Departamento de
Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, um dos maiores especialistas no assunto. “Foi assim nos países da
antiga União Soviética antes da implosão do comunismo. E tem sido assim no Brasil”, completa.
Se a crise econômica que assola o país com mais força desde 2015 parece ser um fator recente, a
pobreza não é. O suicídio tem uma forte correlação com a pobreza: 75% das mortes por suicídio ocorre em
países de baixa e média renda. Dentro do Brasil, acontece o mesmo: os estados que mais registraram aumento
de casos estão no Norte e Nordeste – regiões com os maiores índices de pobreza do país.
Às margens do Rio Negro, a 850 km de Manaus, fica São Gabriel da Cachoeira (AM), a cidade onde
mais pessoas se matam no Brasil. O município, de maioria indígena, tem um índice de 51,2 suicídios para cada
100 mil, um claro exemplo da vulnerabilidade dessa parcela da população.
Índios apresentam de duas a sete vezes mais chances de cometer suicídio que outros brasileiros: locais
de assentamento de comunidades indígenas têm as maiores taxas do Brasil. O ato não se explica com um
motivo singular, mas uma soma de fatores que, no caso, incluem conflitos relacionados à demarcação de terras,
perda da identidade cultural e falta de acesso à saúde mental.
Na ponta do país, outro gargalo: agricultores no Rio Grande do Sul. “O histórico de suicídios em famílias
alemãs, a forma como a monocultura do tabaco vinculado a monopólios industriais ocorre em pequenas
propriedades familiares, a depressão ligada ao uso de agrotóxicos, a baixa escolaridade, o endividamento, abuso
de álcool, a maior incidência de transtornos mentais e a defesa da honra em uma cultura patriarcal são algumas
das condições estudadas”, afirma Botega em seu livro Crise Suicida.
Não à toa, Três Passos (RS) e Três de Maio (RS), municípios cuja principal atividade econômica é a
agricultura, estão entre as cinco cidades com os índices de suicídio mais altos do Brasil. Todas da lista têm
menos de 40 mil habitantes, o que confirma o aumento dos casos em cidades médias e pequenas e alerta para a
necessidade de prevenção nesses lugares.
Assim, há um fator que, infelizmente, consegue prever a ocorrência desse tipo de morte: a fragilidade
social. Além dos povos indígenas e de pequenos agricultores, presidiários e moradores de rua também têm de 2
a 7 vezes mais probabilidade de se matar.
O mesmo acontece com gays e bissexuais, cujas taxas de suicídio são 5 vezes maiores do que no
restante da população. Enquanto essas pessoas continuarem sofrendo preconceito e não tiverem acesso aos
métodos de prevenção – como acompanhamento psicológico e psiquiátrico – nada indica que nossas taxas vão
parar de subir.
Adaptado de CARBONARI, Pâmela. Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-o-suicidionao-para-crescer-no-brasil (Acesso em: 22 set 2017, 18h46)

01. Com base no texto I, analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA.
I. O Brasil é um país no qual o suicídio não é comum, mas, de acordo com os dados da Organização Mundial
da Saúde – OMS, houve um incremento dos casos de suicídio em 60% no ano de 2012;
II. Apesar de ter havido um aumento da taxa de suicídio de 1980 a 2012, o Brasil ocupa apenas a posição 113
no ranking das mortes autoinfligidas, com uma taxa cinco vezes menor que a Guiana;
III. Em 2012, foram constatadas 11.821 mortes por suicídio, e esse número poderia ser maior se fossem
incluídas as mortes não declaradas, aumentando a taxa global de mortes em 30%.
(A) Apenas a assertiva I está correta.
(B) Apenas a assertiva II está correta.
(C) Apenas a assertiva III está correta.
2|Página

Prefeitura Municipal de Demerval Lobão - Concurso Público – Edital 02/2017 – Dentista PSF

(D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
02. De acordo com as informações do texto I analise as afirmações, assinale V para verdadeira e F para falsa e
marque a opção CORRETA.
(
(
(
(
(

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

) Os números de suicídio aumentam em sociedades com crise política e econômica, o que explica o número
de suicídios no Brasil ter crescido em 60% no ano de 2012.
) A pobreza é um fator que mantém forte correlação com o número de suicídios, sendo responsável por
75% dos casos.
) Por apresentar os maiores índices de pobreza no Brasil, as regiões Norte e Nordeste registraram o maior
aumento de casos de suicídio, mantendo a tendência global para regiões de baixa e média renda.
) As cinco cidades que apresentam índices de suicídio mais altos do Brasil possuem a agricultura como
base econômica e uma população menor que quarenta mil habitantes.
) Povos indígenas, pequenos agricultores, presidiários, moradores de rua, gays e bissexuais apresentam de
2 a 7 vezes mais probabilidade de se matar.
V, F, V, V, F.
F, F, V, V, V.
F, F, V, F, F.
F, F, F, F, V.
F, F, V, V, F.

03. No trecho “Primeiro a boa notícia: o Brasil não é um país no qual o suicídio é comum. Somos apenas a 113ª
nação no ranking das mortes autoinfligidas – e com uma taxa 5 vezes menor do que o campeão, a Guiana.
Agora a notícia não tão boa assim: o suicídio está crescendo por aqui” (linhas 01 a 03), as palavras em itálico
funcionam como:
(A) Elementos linguísticos que atuam na construção da coesão, especialmente na parte correspondente ao
primeiro parágrafo, uma vez que são operadores organizacionais de espaço e tempo no texto.
(B) Elementos textuais que atuam na construção linguística de sentido, especialmente na parte correspondente
ao primeiro parágrafo, uma vez que são marcadores organizacionais metalinguísticos.
(C) Elementos gramaticais que atuam na elaboração textual, especialmente na parte correspondente ao
primeiro parágrafo, uma vez que são conectores que indicam causa e consequência.
(D) Elementos sintáticos que atuam na construção gramatical do texto, especialmente na parte correspondente
ao primeiro parágrafo, uma vez que são operadores argumentativos de comparação.
(E) Elementos coesivos que colaboram na construção de sentido do texto, especialmente na parte
correspondente ao primeiro parágrafo, uma vez que atuam como operadores argumentativos de causa.
04. No trecho “Na ponta do país, outro gargalo: agricultores no Rio Grande do Sul” (linha 24), é possível identificar a
figura de linguagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comparação.
anáfora.
catáfora.
catacrese.
assíndeto.

05. Quanto aos elementos que compõem o período “Um fator prevê a ocorrência de morte por suicídio, a fragilidade
social.”, pode-se afirmar EXCETO que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “Um fator” exerce a função de sujeito da oração.
O substantivo “fator” exerce a função de núcleo do sujeito da oração.
O substantivo “ocorrência” exerce a função de núcleo do predicado da oração.
O artigo “a” de “a ocorrência” exerce a função de adjunto adnominal na oração.
A expressão “a fragilidade social” exerce a função de aposto na oração.

06. De acordo com o período “O município, de maioria indígena, tem um índice de 51,2 suicídios para cada 100 mil
habitantes”, assinale a opção INCORRETA, quanto aos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
(A) O sujeito da oração é simples.
(B) “de maioria indígena” atua na oração como adjunto adnominal de município.
(C) “tem” é o núcleo do predicado verbal.
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(D) “índice” é o núcleo do objeto direto.
(E) “um” atua na oração como adjunto adnominal.
07. Quanto à acentuação gráfica de palavras no texto I, assinale a opção INCORRETA.
(A) As unidades lexicais “notícia” (linha 01) e “suicídio” (linha 01) são acentuadas em razão de serem
paroxítonas terminadas em ditongo.
(B) As unidades lexicais “números” (linha 09), “econômica” (linha 10) e “métodos” (linha 38) são acentuadas em
razão de serem proparoxítonas.
(C) As unidades lexicais “país” (linha 01) e “saúde” (linha 23) são acentuadas em razão de possuírem hiatos
tônicos.
(D) As unidades lexicais “índios” (linha 20) e “índices” (linha 16) seguem a mesma regra de acentuação.
(E) As unidades lexicais “famílias” (linha 24) e “monopólios” (linha 25) seguem a mesma regra de acentuação.
08. Quanto ao processo de formação das palavras autoinfligidas (linha 02), especialistas (linha 11), preconceito
(linha 37) e infelizmente (linha 33), pode-se afirmar que:
(A) “autoinfligidas” e “preconceito” são formadas a partir do processo de composição prefixal, utilizando os
prefixos “auto” e “pre”.
(B) Enquanto a unidade lexical “preconceito” é formada por prefixação, a unidade lexical “infelizmente” é
formada por parassíntese.
(C) “Especialistas” é uma palavra primitiva, portanto não sofre processo de derivação.
(D) A unidade lexical infelizmente é formada por composição prefixal e sufixal.
(E) “Especialistas”, “preconceito” e “infelizmente são formadas, respectivamente, por sufixação, por prefixação e
por prefixação e sufixação.
09. Analise o verbo contabilizar na forma conjugada “contabilizamos” quanto aos seus elementos de formação e
assinale a opção que apresenta INCORRETAMENTE os elementos de sua composição.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contabiliz- é o radical do verbo contabilizar.
Contabiliza é o tema do verbo contabilizar.
O “a”, localizado após o radical, é a vogal de ligação.
“mos” é a desinência número-pessoal que indica a primeira pessoa do plural dos verbos.
Não há a presença de desinência modo-temporal em “contabilizamos”.

10. Analise os enunciados a seguir e assinale a opção que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
I.
II.
III.
IV.
V.

“Em vez de apenas reclamar da falta, _________ que economiza água”.
“Gostaria de saber o __________ do seu comportamento inesperado na tarde de ontem”.
“Poderia ficar horas aqui explicando por que as palavras do português têm _________”.
“O Paulo fez investimentos imobiliários _________ de obter lucros a longo prazo”.
“Os bancos concedem empréstimos às pessoas, porque visam _________ lucros.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“há gente”; “porquê”; “acento”; “a fim”; “alferir”.
“a gente”; “porque”; “acento”; “a fim”; “aferir”.
“agente”; “por que”; “assento”; “a fim”; “alferir”.
“a gente”; “porque”; “assento”; “afim”; “alferir”.
“agente”; “porque”; “acento”; “a fim”; “aferir”.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11. O nascimento do Sistema Único de Saúde – SUS deu-se em 1988, criado pela Constituição Federal e
regulamentado posteriormente por leis que deram bases para seu funcionamento. Em relação à trajetória
histórica do seu surgimento, é CORRETO aﬁrmar que:
(A) A VIII Conferência Nacional de Saúde é um marco na história da saúde pública, visto que deu início aos
debates sobre a construção de um sistema único de saúde no país.
(B) Apenas em 1988, iniciou-se a discussão sobre a necessidade de criação de um sistema de saúde universal,
descentralizado e administrado pelo poder público.
(C) As bases para a seção “da saúde” na Constituição Federal/88, que cria o Sistema Único de Saúde – SUS,
foi formada em ano anterior a VIII Conferência Nacional de Saúde.
(D) O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) consistiu em um sistema bastante similar ao SUS,
criado posteriormente a este e diferenciando-se apenas em alguns aspectos.
(E) A implantação do SUS substituiu de imediato o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS), extinto completamente no mesmo ano.
12. Sobre alguns modelos de assistência à saúde no Brasil antecedentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), podese afirmar que:
(A) O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) tinha princípios norteadores bastante
diferenciados do SUS.
(B) O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) prestava atendimento médico
aos trabalhadores formais e informais.
(C) O Ministério da Saúde (MS) prestava assistência médico-hospitalar e, em raros casos, ações de promoção
a saúde e prevenção de doenças.
(D) A maior parte dos serviços prestados pelo INAMPS era ofertada pelos serviços públicos, com características
eminentemente preventivas.
(E) O INAMPS assistia exclusivamente aos contribuintes da previdência e funcionava em parceria com o
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) .
13. A criação do SUS trouxe grandes avanços para a Saúde Pública Brasileira. A esse respeito, analise as
proposições abaixo:
(

)

(

)

(

)

(

)

O Art. 196 da Constituição Federal/88 define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas.
A Constituição Federal/88, versa sobre a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
Pelo artigo 198 da Constituição Federal/88, foi criado o SUS como modelo de saúde universal e igualitário
no país.
Compete ao estado, em conformidade com o artigo 199 da Constituição Federal/88, a garantia das ações
e serviços de saúde de forma universal e igualitária.

Indique a sequência CORRETA.
(A) F, V, F, V
(B) V, F, V, F
(C) V, V, V, V

(D) V, V, F, F
(E) F, V, V, V

14. São diretrizes para a organização do SUS, estabelecidas pela Constituição Federal/88, em seu artigo 198:
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
Participação da comunidade;
Regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.
Apenas II está correta.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas IV está correta.
Todas estão corretas.
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15. Em relação à organização do SUS, analise os itens abaixo:
I. Rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços públicos de saúde;
II. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
III. Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades
preventivas;
IV. Participação da comunidade de forma restrita.
Indique a opção CORRETA.
(A) Apenas III está correta.
(B) Apenas I e II estão corretas.
(C) Apenas I, II e III estão corretas.

(D) Apenas IV está correta.
(E) Todas estão corretas.

16. Aspecto relevante para a efetiva consolidação do SUS está intimamente relacionado ao seu financiamento. A
esse respeito, é INCORRETO afirmar:
(A) O Sistema Único de Saúde deve ser financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde recursos mínimos estipulados por lei.
(C) Cabe à União a responsabilidade para aplicar um percentual não inferior a 20% da receita corrente líquida
do respectivo exercício financeiro.
(D) O rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, devem ser feitos com vistas à
progressiva redução das disparidades regionais.
(E) Os gastos com a saúde, bem como as ações e os serviços que podem ser financiados com os recursos da
saúde, devem ser observados por todas as esferas de gestão: União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
17. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos. Sobre a afirmativa, é CORRETO afirmar:
(A) A afirmativa é falsa, visto que as instituições privadas podem receber recursos do SUS.
(B) A afirmativa é verdadeira, visto que as instituições privadas não podem receber recursos públicos para
auxílios ou subvenções, tais instituições recebem recursos apenas mediante comprovação da prestação dos
serviços.
(C) A afirmativa é falsa, não havendo impedimento legal para auxílio a instituições privadas.
(D) A afirmativa é falsa, pois as instituições privadas conveniadas têm direito a um percentual fixo mensal do
SUS, independente da produção.
(E) A afirmativa é falsa, pois as instituições privadas com fins lucrativos e as filantrópicas podem receber
recursos públicos para auxílios ou subvenções.
18. A respeito da Lei nº 8.080/90, assinale a opção CORRETA.
(A) Trata-se da lei que define a Rede de Atenção à Saúde.
(B) Determina a Atenção Básica como porta de entrada para o SUS.
(C) Assegura que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
(D) Afirma que o dever do Estado de prover a saúde ao ser humano desobriga as responsabilidades das
pessoas, famílias e empresas.
(E) Determina a gestão plena do SUS em todo território nacional.
19. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, sendo a saúde um dos fatores
determinantes e condicionantes, assim como um conjunto de outros fatores. Assinale a opção que apresenta tais
fatores.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alimentação, moradia e saneamento básico.
Meio ambiente, trabalho e renda.
Educação, atividade física e transporte.
Lazer, acesso aos bens e serviços essenciais.
Todas as opções estão corretas.
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20. Com vistas à superação das dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde, foi firmado o compromisso
público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, tomando por base os princípios constitucionais do SUS.
Sobre o referido pacto, analise as proposições abaixo:
I. O Pacto pela Saúde é um compromisso público, assumido pelos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS,
no qual são estabelecidos ajustes e acordos em relação às prioridades e responsabilidades sanitárias e de
gestão entre os entes federados;
o
II. As diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde se encontram definidas pela Portaria n 399/GM/2006;
III. O Pacto pela Saúde define as prioridades articuladas e integradas que envolvem exclusivamente dois
componentes: Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS;
IV. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS formam a tríade do Pacto pela Saúde.
Assinale a opção CORRETA.
(A) Apenas III está correta.
(B) Apenas I e II estão corretas.
(C) Apenas I, II e III estão corretas.

(D) Apenas I, II e IV estão corretas.
(E) Apenas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. Paciente de 4 anos de idade apresenta relato de febre em dias anteriores e mal-estar, queixa durante a ingestão
de alimentos; clinicamente observa-se uma gengivoestomatite oral, acompanhada por vesiculações ulceradas,
formando lesões dolorosas localizadas, tipicamente à margem gengival. Marque a opção que se refere à
possibilidade diagnóstica mais provável:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Periodontite Ulcerativa Necrosante.
Herpes Simples Orofacial primária.
Alveolite.
Fibroma ossificante periférico.
Penfigoide benigno na membrana da mucosa.

22. Paciente de 5 anos sofreu traumatismo no elemento 55 e a mãe buscou atendimento uma semana após o
acidente, porque o elemento citado escureceu. Clinicamente o elemento dental apresenta leve mobilidade, sem
alteração de posicionamento dental e dos tecidos periorais. Nas radiografias periapical e oclusal, não foram
encontradas anormalidades e o espaço periodontal encontrava-se normal. Teste de sensibilidade normal. O
diagnóstico e plano de tratamento inicial são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Luxação lateral; tratamento endodôntico.
Extrusão; reposicionamento dental.
Intrusão; reposicionamento dental e endodontia.
Concussão; tratamento endodôntico.
Subluxação; proservação clínica e radiográfica.

23. Paciente de 35 anos retorna 3 dias após realizar exodontia do elemento 38 com dor na região da exodontia, odor
fétido e em estado febril. Clinicamente observa-se presença de alvéolo com inflamação alveolar com hemorragia
e exsudato purulento. Radiograficamente não foram encontradas anormalidades. O CORRETO diagnóstico para
o caso é:
(A) Periodontite Ulcerativa Necrosante.
(B) Herpes Simples Orofacial primário.
(C) Alveolite.

(D) Fibroma ossificante periférico.
(E) Penfigoide benigno na membrana da mucosa.

24. Os tratamentos minimamente invasivos estéticos em Odontologia favorecem a conservação dos tecidos dentais.
O conhecimento da etiologia das alterações de cor é fundamental para a correta indicação desses tratamentos e,
consequentemente, para o sucesso destes dentes. Marque a opção que contém, respectivamente, a alteração
de cor e o tratamento conservador indicado para sua solução:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dente sem anomalia de forma, severamente escurecido; lentes de contato cerâmicas.
Fluorose grau leve; microabrasão.
Flourose grau severo; microabrasão.
Tetraciclina grau severo; lentes de contato cerâmicas.
Amelogênese imperfeita; clareamento dental.
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25. O Tratamento Restaurador Atraumático consiste em uma técnica restauradora minimamente invasiva que foi
oficialmente recomendada pela federação Internacional em 2002. Com relação a esta técnica, marque a opção
INCORRETA.
(A) A técnica utiliza instrumentos de corte manuais e restauração de ionômero de vidro em alta viscosidade.
(B) Pode ser indicada para cavidades de até média profundidade.
(C) O tecido cariado deve ser removido totalmente das paredes circundantes para favorecer o selamento
periférico adequado.
(D) A restauração da cavidade deve ser feita em vários incrementos, esperando que o ionômero perda o brilho
para ser colocado na cavidade e realizar a pressão digital do material.
(E) Após a checagem de oclusão, devem-se remover os excessos com lâmina de bisturi, colher de dentina ou
espátula de Hollenback e proteger a superfície com vaselina.
26. As infecções odontogênicas são a principal causa de consulta na clínica odontológica. Essas infecções são
originadas das estruturas que formam os dentes e o periodonto que, em sua progressão, afeta os ossos
maxilares e posteriormente a cavidade oral, podendo perfurar a cortical óssea. “A infecção que se espalha para
tecido subcutâneo caracterizando-se pela presença de eritema inchaço, dor e envolvimento sistêmico” refere-se
à infecção do tipo:
(A) Celulite.
(B) Abcesso.
(C) Pericoronarite.

(D) Abcesso periodontal.
(E) Odontoma.

27. Com relação ao preparo de coroa total para cerâmicas, marque a opção CORRETA.
(A) O preparo tipo coroa total pode envolver o recobrimento apenas das cúspides vestibulares, não envolvendo
as cúspides linguais.
(B) As paredes axiais devem ser divergentes no sentido cérvico oclusal.
(C) O término cervical das coroas totalmente cerâmicas de preferência deve ser em bisel.
(D) A espessura de todo o término cervical do preparo deve ser no mínimo de 3mm.
(E) A cúspide de não contenção cêntrica deve ter um desgaste oclusal menor que a cúspide de contenção
cêntrica.
28. A hiperestesia ou hipersensibilidade dentinária representa uma patologia que aumenta dor no cotidiano dos
tratamentos odontológicos. Com relação a essa patologia, marque a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Os dentes mais envolvidos são os incisivos centrais superiores.
Geralmente a hiperestesia apresenta-se como um quadro de dor intenso, permanente e espontâneo.
Agentes obliterativos e antiálgicos podem ser uma das opções de tratamento.
A única forma de tratar esta patologia é a opção restauradora, não sendo importante o conhecimento do
fator etiológico.
(E) Pastas desensibilizantes não podem ser utilizadas, pois promovem aumento da dor devido à sua alta
alcalinidade.
Leia o enunciado e responda às questões 29 e 30.
Paciente de 15 anos apresenta lesões de mancha branca na cervical dos elementos 13, 23, 25, 26 e 36 e lesões
cariosas com envolvimento de dentina na superfície oclusal dos elementos 27 e 46. Relata que adora doces e que
come sempre que pode. Descreve que realiza três escovações durante o dia, porém não usa fio dental. Uma
gengivite leve foi verificada. No exame radiográfico, verificaram-se imagens radiolúcidas nas proximais envolvendo
apenas esmalte nos elementos 26 e 36, e nos elementos 27 e 46 apresentavam imagens radiolúcidas a nível de
dentina na superfície oclusal, de média profundidade.
29. Com relação ao diagnóstico das lesões cariosas, marque a opção CORRETA.
(A) O exame clínico deve ser feito em um campo úmido, limpo e utilizando luz natural.
(B) O diagnóstico das lesões cariosas oclusais deve ser feito com o uso de uma sonda afiada, confirmando a
presença de lesão quando a sonda se prende no sulco.
(C) Para diferenciação entre mancha branca ativa e mancha branca inativa, é fundamental friccionar
vigorosamente a superfície com sonda afiada.
(D) Em lesões de mancha branca inativas, geralmente encontram-se, proximidade aos tecidos gengivais,
presença de placa cobrindo a lesão e sangramento aparente.
(E) Em lesões inativas em dentina, o tecido cariado encontra-se endurecido no fundo da lesão, com cor marrom
escura ou negra, com aspecto seco e com ausência de opacidade no esmalte adjacente.
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30. O plano de tratamento desse paciente deve englobar:
I. Tratamentos não-operatórios como, por exemplo, orientação de higiene bucal e de hábitos de higiene,
aplicação de tópica de flúor nas lesões de mancha branca;
II. Tratamentos operatórios, como as restaurações com ionômero de vidro das lesões de mancha branca dos
elementos 13, 23, 25, 26, 36;
III. Com intuito de controle da atividade de cárie deve-se prescrever bochecho de clorexidina, por um período
indefinido;
IV. Os infiltrantes de superfície proximal podem ser usados no tratamento nas lesões dos elementos 26 e 36;
V. Realização de capeamento pulpar indireto dos elementos 27 e 47, em duas sessões, objetivando reduzir o
risco de exposição pulpar.
Marque a opção que contém os itens CORRETOS.
(A) I, II, III, IV e V.
(B) Somente I, II, III.
(C) Somente II, V.

(D) Somente I, IV e V.
(E) Somente I e IV.

31. Paciente jovem, saudável, sem problema de saúde relatado ou diagnosticado em anamnese, relatou possuir
pavor de dentista. Logo, no início do atendimento, o paciente descreveu que estava com visão turva e terminou
desmaiando. Espontaneamente, em poucos minutos, o paciente retomou a consciência. O diagnóstico
CORRETO para o caso é:
(A) Lipotímia.
(B) Sincope vasodepressora.
(C) Sincope do seio carotídeo.

(D) Síncope associada à insuficiência vértebro-basilar.
(E) Síncope associada às arritmias cardíacas.

32. As restaurações de amálgama ainda são comumente utilizadas, devido à grande longevidade das restaurações
com sucesso clínico. Para a obtenção do sucesso dessas restaurações, certas caraterísticas devem ser
observadas no preparo cavitário. Marque a opção CORRETA, com relação às características desejáveis desses
preparos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cavidade com abertura de, pelo menos, metade de distância intercuspídea.
Parede pulpar plana e paralela ao longo eixo dental
Parede vestibular e lingual,da caixa proximal, convergentes para oclusal.
Presença da curva de Hollenback na caixa oclusal de cavidades classe I, simples.
Cavidades com profundidade menor que a largura.

33. Em alguns pacientes a doença periodontal torna-se avançada e destrutiva. Os patógenos relacionados a essa
doença estão na opção:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

actinomycetemcomitans, B. forsythus e P. gengivalis
actinomycetemcomitans, B. forsythus e Spirochaeta sp
forsythus, Spirochaeta sp. e Streptococcus sp
actinomycetemcomitans, Spirochaeta sp. e P. gengivalis
actinomycetemcomitans, Streptococcus sp. e P. gengivalis

34. A antibioticoprofilaxia é uma medida preventiva prescrita em casos de risco de infecção local ou sistêmica
decorrente de um procedimento clínico ou cirúrgico. Para este fim, antibióticos são prescritos, visando debelar
um processo infeccioso, antes do procedimento clínico ou cirúrgico a ser realizado. Marque a opção em que
contém, respectivamente, o tipo de paciente e a prescrição de antibioticoprofilxia recomendados:
(A) Pacientes com valva cardíaca: albendazol 50mg/kg, em dose única, 30 a 60 minutos antes do início
procedimento.
(B) Pacientes com endocardite previa: amoxicilina 50mg/kg, em dose única, 30 a 60 minutos depois da
conclusão do procediemento.
(C) Paciente com bulimia: nimesulida 500mg, em dose única, 30 a 60 minutos antes do início do procedimento.
(D) Paciente com Xerostomia: clindamicina 600mg/kg, em dose única, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
(E) Doença cardíaca congênita cianótica não reparada: azitromicina 15mg/Kg dose única, 30 a 60 minutos
antes do procedimento.
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35. A resina acrílica autopolimerizável tem diversos usos na odontologia. Sobre esse material, é CORRETO afirmar
que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O acréscimo de sal de cozinha acelera sua reação de presa.
A reação de polimerização resulta em uma expansão do material.
A reação de polimerização é uma reação exotérmica.
A imersão do material durante a reação de polimerização em agua quente retarda o processo.
A ativação da polimerização ocorre através de luz visível.

36. A proteção do complexo dentino-pulpar correta é essencial para manutenção da vitalidade pulpar. Marque a
opção CORRETA que se refere à sequência de material de proteção do complexo dentinopulpar e de
restauração direta, segundo a profundidade da cavidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cavidades rasa: verniz cavitário e resina composta.
Cavidades rasa: verniz cavitário e amálgama de prata.
Cavidade profunda: verniz cavitário e resina composta.
Cavidade muito profunda: cimento de hidróxido de cálcio autopolimerizável e amálgama de prata.
Cavidade muito profunda: cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro, verniz cavitário e
resina composta.

37. Durante o atendimento odontológico normalmente é realizada uma anamnese e, durante o preenchimento da
ficha, a equipe de saúde bucal se comunica indicando os elementos dentários através de códigos numéricos.
Baseado nesse código, o elemento 55 corresponde ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

segundo molar decíduo inferior direito.
segundo pré-molar permanente superior direito.
segundo pré-molar permanente inferior esquerdo.
segundo molar decíduo inferior esquerdo.
segundo molar decíduo superior direito.

38. Durante o exame clínico de um paciente foi constatada a ausência dos elementos 15, 25 e 26. A classificação de
Kennedy para a maxila é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Classe I.
Classe II.
Classe II modificação 1.
Classe III.
Classe III modificação 1.

39. Durante o exame clínico de um paciente foi constatada a ausência dos elementos 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47 e
48. Considerando-se que o paciente vai reabilitar a mandíbula com uma prótese parcial removível, marque a
opção que indica, respectivamente, qual a posição ideal para os apoios principais e o tipo de grampo de
retenção a ser utilizado.
(A) Apoio na crista marginal mesial do elemento 34 e no cíngulo deslocado pra mesial no elemento 43; grampo
T de Roach nos elementos 34 e 43.
(B) Apoio na crista marginal distal do elemento 34 e no cíngulo deslocado pra mesial no elemento 43; grampo T
de Roach nos elementos 34 e 43.
(C) Apoio na crista marginal distal do elemento 34 e no cíngulo deslocado para a distal no elemento 43; grampo
T de Roach nos elementos 34 e 43.
(D) Apoio na crista marginal distal do elemento 34 e no cíngulo deslocado para a distal no elemento 43; grampo
circunferencial nos elementos 34 e 43.
(E) Apoio na crista marginal distal do elemento 34 e no cíngulo deslocado pra mesial no elemento 43; grampo
circunferencial no elemento 34 e grampo T de Roach no elemento 43.
40. Um paciente buscou atendimento em um posto de saúde a fim de reabilitar a mandíbula com uma prótese parcial
removível. Ao se realizar o exame clínico, o cirurgião dentista constatou que o paciente possuía apenas os
dentes anteriores (33 ao 43) e que estes estavam com boa inserção óssea, sem restaurações e sem presença
de doença periodontal. Ao se medir a distância da gengiva marginal lingual dos elementos remanescentes até o
assoalho de boca, foi encontrado um valor de 4mm. Diante desse achado clínico, marque a opção que indica a
melhor conduta para a resolução do caso.
(A) Contraindicar a confecção de prótese parcial removível.
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(B)
(C)
(D)
(E)

Confeccionar uma barra lingual afastando o assoalho o máximo possível.
Confeccionar um chapeado lingual.
Confeccionar uma barra anteroposterior.
Confeccionar uma barra palatina.

41. Com relação à confecção de nichos nos dentes para receber uma prótese parcial removível, marque a opção
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Está contraindicada para dentes com perda de inserção óssea.
Não há necessidade de preparar os nichos em dentes com boa inserção óssea.
Permite manter a oclusão correta com o dente antagonista durante o uso da prótese.
Os nichos são necessários para apoios em cíngulo de caninos, já que não há interferência oclusal nessa
área.
(E) Os nichos são preparados com brocas esféricas do tipo carbide em baixa rotação.
42. São orientação que devem ser dadas a pacientes usuários de próteses totais EXCETO:
(A) As próteses devem ser retiradas da boca apenas para a higienização, devendo permanecer o maior tempo
possível na boca.
(B) Devem ser escovadas após as refeições com escova dura e pasta de dente ou sabão de côco.
(C) Higienizar a mucosa diariamente com pano ou gaze úmida.
(D) Escovar a língua com escova macia ou raspador de língua diariamente.
(E) Morder os alimentos dos dois lados da boca ao mesmo tempo.
43. Com relação aos materiais de moldagem, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O alginato tem maior precisão de moldagem que o polissulfeto.
As siliconas de condensação não podem ser manipuladas com luvas de látex.
Deve-se aguardar uma hora após a moldagem para se vazar o gesso em moldes de silicone de adição.
A pasta de óxido de zinco e eugenol é indicada para a moldagem de rebordos com áreas retentivas.
A godiva é um material elástico.

44. Um dos materiais de moldagem mais utilizados em atendimento odontológico é o alginato. As normas de
biossegurança em vigor orientam que os moldes sejam desinfetados antes de serem vazados em gesso. Marque
a opção que indica a forma CORRETA de desinfecção desses moldes.
(A) Lavar em água corrente, spray de solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos, lavar novamente em
água corrente.
(B) Lavar em água corrente, imersão em hipoclorito de sódio a 10% por 1 hora, lavar novamente em água
corrente.
(C) Imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 1 hora.
(D) Lavar em água corrente, imersão em álcool 70% por 1 hora, lavar novamente em água corrente.
(E) Lavar em água corrente, spray de álcool 70% por 10 minutos, lavar novamente em água corrente.
45. Em situações de grande destruição coronária, faz-se necessária a confecção de núcleos fundidos para criar as
condições necessárias para reabilitar aquele elemento dentário. Com relação ao preparo do conduto radicular
para receberem núcleos fundidos, é CORRETO afirmar:
(A) Em dentes unirradiculares, o núcleo deve ter no máximo 1/3 do comprimento do canal.
(B) Em dentes unirradiculares, o núcleo deve ter o comprimento mínimo de 1/2 da inserção óssea da raiz
radicular.
(C) Em dentes multirradiculares, o núcleo precisa abranger todas as raízes e com um comprimento mínimo de
2/3 do comprimento do canal em cada uma delas.
(D) Em dentes multirradiculares, o núcleo precisa abrangem todas as raízes e com um comprimento mínimo de
4/5 do comprimento do canal em cada uma delas.
(E) Em dentes uniradiculares, o preparo do conduto para núcleo deve manter no mínimo 1mm de selamento
apical.
46. Com relação à cimentação de peças protéticas com cimento de fosfato de zinco, marque a opção CORRETA.
(A) O acréscimo de água à mistura do cimento retarda a reação de presa.
(B) Está indicado para a cimentação de facetas de porcela pura.
(C) Está indicado para a cimentação de Inlays indiretas de cerômeros.
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(D) O resfriamento da placa de vidro em que vai ser realizada a manipulação do cimento aumenta seu tempo de
trabalho.
(E) Está contraindicado para a cimentação de núcleos metálicos fundidos.
47. O uso de equipamentos de proteção individual e demais cuidados com a biossegurança são essenciais para
evitar a contaminação tanto dos pacientes que são atendidos como dos membros da equipe de saúde bucal.
Marque a opção que apresenta doença bacteriana passível de transmissão no atendimento odontológico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

HIV.
Tuberculose.
Hepatite B.
Herpes labial.
Influenza A.

48. Sobre a cimentação provisória de peças protéticas, é CORRETO afirmar que:
(A) A cimentação com hidróxido de cálcio está contraindicada para dentes tratados endodonticamente.
(B) O cimento de óxido de zinco e eugenol está contraindicado para cimentação provisória em dentes vitais.
(C) O cimento de ionômero de vidro está indicado para a cimentação provisória tanto em dentes vitais como
sem vitalidade.
(D) O cimento resinoso dual está indicado para a cimentação provisória tanto em dentes vitais como sem
vitalidade.
(E) O cimento de fostato de zinco está indicado para cimentação provisória de dentes não vitais.
49. Com relação aos gessos utilizados em odontologia, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O acréscimo de Borax durante a manipulação acelera a reação de presa do gesso.
O acréscimo de raspas de gesso durante a manipulação retarda a reação de presa do gesso.
O acréscimo de NaCl durante a manipulação retarda a reação de presa do gesso.
O gesso tipo II é mais resistente que o tipo IV.
O gesso tipo IV pode ser utilizado para a confecção de modelos troquelados para confecção de próteses
fixas.

50. Segundo Okeson (1998), a maioria da população mundial apresenta sinais ou sintomas relacionados à
Disfunção Temporo Mandibular. Com relação a esse problema, marque a opção CORRETA.
(A) As dores musculares são os sintomas mais comuns das disfunções temporomandibulares.
(B) Pacientes com sintomas de bruxismo devem ser encaminhados inicialmente a um ortodontista para corrigir
a oclusão.
(C) Uma das maneiras mais eficientes de tratar a maioria dos caso de disfunção temporomandibular é a
realização de ajuste oclusal por desgaste seletivo.
(D) O diagnóstico da disfunção temporomandibular é realizado principalmente através de exames laboratoriais e
radiográficos.
(E) A retrodiscite é o sintoma mais comum encontrado nas desordens temporomandibulares.
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