P R E F E IT U R A M U N I C I P A L D E P O RT O A L EG R E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 464
CIRURGIÃO-DENTISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

1 - A prova contém 80 (questões). Verifique se ela está completa e sem falhas de

impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição.
2 - Para chamar o Fiscal levante o braço.
3 - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
4 - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou

preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
5 - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta à formulação.
6 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou

qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
7 - Na prova você poderá escrever, riscar, etc.
8 - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
9 - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. As

reclamações deverão ser encaminhadas posteriormente à realização da prova,
através de processo administrativo, via Protocolo Central.
10 - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar
ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
11 - A prova terá duração de 4h e 30 min (quatro horas e trinta minutos). Não
haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no
tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
12 - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo
de prova.
13 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova, após
1h (uma hora) do início da mesma.
14 - De acordo com o subitem 7.16, do Edital de Abertura nº 55, o candidato
NÃO poderá levar o caderno de prova.
15 - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira 06/07/2010 no
Diário Oficial de Porto Alegre.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Assinale a alternativa que completa corretamente as
frases:
I.
Esta é a moça ____ qual me referi.
II. ___ medida que ___ noite caía,
aumentava.
III. Todos responderam ___ pressas.
IV. Discutiam ___ portas fechadas.
a)
b)
c)
d)
e)
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2. Descriminar - servilismo - discernir - estandardização
são sinônimos, respectivamente, de
a)
b)
c)
d)
e)

denunciar - bloqueio - constatar – tradicionalismo.
distinguir - vassalagem - descobrir – repetição.
inocentar - submissão - discriminar – padronização.
insultar - dependência - examinar – imobilismo.
confirmar – medo – separar – realização.

6. No período “O dançarino está satisfeito com o
desempenho de seus colegas”, a expressão grifada
funciona sintaticamente como
a)
b)
c)
d)
e)

7. Aponte a alternativa que tem a seguinte estrutura:
sujeito + verbo + objeto direto.
a)
b)
c)
d)
e)

Nossos jovens precisam de bons exemplos.
O amor é o maior sentimento da raça humana.
O corre-corre da vida moderna adoece o homem.
Nada a impediu de partir naquele dia.
O homem deveria pensar melhor em seus atos.

8. Marque a alternativa que completa adequadamente as
lacunas do texto:
Andei pelo mundo no meio dos homens!
Uns compravam jóias, outros compravam pão.
Não _________ mercado nem mercadoria.
Que seduzisse a minha vaga mão.

3. Assinale a frase em que há erro no emprego de 'meio'
ou 'meia'.
a)
b)
c)
d)
e)

complemento nominal.
objeto indireto.
objeto direto preposicionado.
agente da passiva.
aposto.

Calado, Calado, me diga, Calado
Por onde se encontra minha sedução.

As portas estavam meio abertas.
A secretária ficou meia contrariada.
O caminhão transporta meia tonelada.
Eram pessoas meio descuidadas.
O almoço será servido ao meio-dia e meia.

Alguns, sorriram, muitos, soluçaram,
Uns ________ tiveram, outros ________ não.
Calado, Calado, eu, que não ______ nada.
____________ ando com pena do meu coração?

4. Assinale a frase que contém erro:
a)
b)
c)
d)
e)

Quero saber o porquê de sua atitude.
São muitos os lugares por que passei.
Fizeram mal em dizer tais coisas.
Saiu daqui há quatro horas.
Daqui há pouco sairei.

Cecília Mireles. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar,
1978. (Fragmento)
a)
b)
c)
d)
e)

houve / porque/ porque / quis / por que.
houve / porque/ porque / quiz / por que.
houve / por que/ por que / quis / por que.
ouve / porque/ porque / quiz / por que.
ouve / porque/ por que / quis / por que.

5. Analise as frases a seguir.
I.
João é cabo eleitoral ______ mostra serviço.
II. O aluno ______ te referiste é o primeiro da classe.
III. Eis as cópias______ necessitamos para o registro
da aluna.

9. No texto a seguir, qual a figura de linguagem
empregada?

A opção que completa corretamente as frases é

(...) Deixe em paz meu coração
Que ele é um pote até aqui de mágoa
E qualquer desatenção, faça não
Pode ser a gota d’água.

a)
b)
c)
d)
e)

que / o qual / os quais.
que / o qual / de que.
que / a que / de que.
a que / a que / que.
a que/ o qual / as quais.

Gota d’água

Chico Buarque de Holanda.
a)
b)
c)
d)
e)

Comparação.
Metonímia.
Hipérbole.
Metáfora.
Pleonasmo.
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10. Leia atentamente o texto a seguir.

13. Em relação ao SUS, é correto afirmar:

O desaparecido

a) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos
do orçamento dos fundos contábeis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
desde que exista lei autorizativa específica editada por
cada um dos entes federados que compõem o Sistema
Único de Saúde.
c) A destinação de recursos públicos para auxílios e
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos
depende da ordem cronológica de aprovação dos
respectivos concursos de projetos.
d) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização
da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
e) As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante cadastramento público onde será
assegurada preferência às entidades de reconhecida
capacidade técnica.

Tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos
poetas de antigamente que sentiam frio na alma quando
a tarde estava fria, e então eu sinto uma saudade muito
grande, uma saudade de noivo e penso em ti devagar,
bem devagar, com um bem-querer tão certo e limpo, tão
fundo e bom que parece que estou te embalando dentro
de mim.
Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro:
Record, 1999. (Fragmento)
Acerca do texto acima todas as afirmativas estão
corretas, EXCETO:
a) É uma narração subjetiva.
b) Está escrito em 3ª pessoa.
c) O narrador participa dos acontecimentos
personagem.
d) Há envolvimento emocional do narrador.
e) Está escrito em 1ª pessoa.

como

LEGISLAÇÃO
11. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que se
mostra INCORRETA quanto aos princípios pelos quais a
República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações
internacionais:
a)
b)
c)
d)
e)

defesa da paz.
o pluralismo político.
repúdio ao terrorismo e ao racismo.
concessão de asilo político.
não-intervenção.

12. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com diretrizes.
Marque, entre as alternativas abaixo, a que se mostra
INCORRETA quanto a essas diretrizes:
a) Atendimento integral.
b) Prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais.
c) Participação da comunidade.
d) Descentralização, com direção única em cada esfera
de governo.
e) Desestatização das atividades de alta e média
complexidade.

14. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que
NÃO constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública:
a) Não revelar ou não permitir que chegue ao
conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício.
c) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo.
d) Frustrar a licitude de concurso público.
e) Negar publicidade aos atos oficiais.
15. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que
se mostra correta.
a) É competência do Município, no âmbito de sua esfera
de ação, a direção local do Sistema Único de Saúde.
b) Não são de competência do Município as ações de
vigilância sanitária de portos e aeroportos.
c) A implementação do sistema de informações de
saúde é de competência exclusiva da União.
d) O conjunto dos recursos destinados às ações e
serviços de saúde no Município são carreados ao Fundo
Estadual de Saúde, que administra a receita corrente
líquida dos recursos municipais destinados à saúde.
e) O Município, conforme diretriz constitucional, não
pode estabelecer condições que estimulem a doação de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de
transplante, posto tratar-se de competência material
concorrente da União e dos Estados.
16. É correto afirmar que o servidor público estável
perderá o cargo
a) em virtude de sentença judicial sem trânsito em
julgado.
b) por ato discricionário do Prefeito Municipal.
c) por ato vinculado do Presidente do Tribunal de
Contas do Estado ou da União.
d) mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa.
e) por ato discricionário do seu superior hierárquico.
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17. Assinale a alternativa que contém corretamente as
penalidades administrativas disciplinares que podem ser
aplicadas aos servidores públicos do Município de Porto
Alegre.
a) Advertência,
suspensão
ou
multa,
prisão
administrativa, demissão, cassação de disponibilidade e
cassação de aposentadoria.
b) Repreensão, suspensão ou multa, destituição de
função gratificada, demissão, cassação de disponibilidade
e cassação de aposentadoria.
c) Repreensão, prestação de serviços à comunidade,
destituição de função gratificada, suspensão ou multa,
demissão e cassação de aposentadoria.
d) Advertência verbal, impedimento de prestar serviço,
demissão, cassação de disponibilidade e cassação de
aposentadoria.
e) Advertência por escrito, suspensão ou multa,
destituição de cargo em comissão, demissão e cassação
de disponibilidade e cassação de aposentadoria.

18. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que
se mostra INCORRETA.
a) A sindicância será cometida a funcionário de
hierarquia igual ou superior à do implicado, se houver.
b) As cominações civis, penais e disciplinares não
podem cumular-se em função do Princípio do non bis in
idem.
c) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o
funcionário responde civil, penal e administrativamente.
d) Será considerado como co-autor o superior
hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a
respeito de irregularidades no serviço ou de falta
cometida por funcionário, seu subordinado, deixar de
tomar as providências necessárias a sua apuração.
e) É dever do chefe imediato conhecer dos motivos que
levam o funcionário a faltar consecutivamente ou
frequentemente ao serviço.

19. Sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Porto
Alegre, assinale a alternativa correta.
a) Posse é o ato de efetivo início das atividades do
servidor e se perfectibiliza com a lotação.
b) Lotação é a aceitação expressa do cargo pelo
nomeado.
c) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo
pelo funcionário nele provido.
d) Ato de entrada em atividade é a comunicação ao
órgão de recursos humanos da Administração de que o
servidor compareceu ao serviço no primeiro dia de
exercício.
e) Provimento é a designação do servidor para seu posto
de trabalho.

20. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que
se mostra INCORRETA, no que diz respeito ao que é de
competência dos Municípios.
a) legislar sobre assuntos de interesse local.
b) criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação estadual.
c) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.
d) suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.
e) manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de ensino superior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Dentre os fundamentos da atenção básica, temos:
I.
Acesso universal e contínuo a serviços de saúde;
avaliação
e
acompanhamento
sistemático
dos
resultados.
II. Integralidade e valorização do profissional da saúde.
III. Vínculo e co-responsabilização entre equipes e a
população adscrita.
IV. Participação popular e o controle social.
V. Promover
a
pesquisa
de
ponta
no
meio
universitário.
Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e V.
I, II, III e IV.
I, III e V.
I, III e IV.
II e V.

22. De acordo com o Ministério da Saúde (Caderno de
Atenção Básica, No17 - Saúde Bucal), qual das
afirmações abaixo NÃO é um fundamento da atenção
básica?
a) Participar ativamente nas pactuações junto às
esferas estadual e federal.
b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a
saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde;
prevenção de agravos; vigilância à saúde; tratamento e
reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e em
equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.
c) Valorizar os profissionais de saúde por meio do
estímulo e do acompanhamento constante de sua
formação e capacitação.
d) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático
dos resultados alcançados como parte do processo de
planejamento e programação.
e) Estimular a participação popular e o controle social.
23. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde
número 599, de 23 de março de 2006, que institui os
Centros de Especialidades Odontológicas, a especialidade
que é obrigatória no CEO é
a) pediatria.
b) ortodontia.
c) prótese.
d) atendimento ao paciente portador de necessidade
especial.
e) dentística.
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24. A Constituição Federal de 1988, no título da Ordem
Social, em seus artigos 196 a 200, trata da saúde.
Promoveu uma verdadeira revolução na matéria, criando
um novo sistema de saúde pública no país.
Regulamentado pela lei 8080/90, a Lei Orgânica da
Saúde – SUS obedece aos seguintes princípios e
diretrizes. Assinale a alternativa correta:
a) Universalidade
de
acesso,
participação
da
comunidade,
centralização
político-administrativa,
integralidade e equidade da assistência sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
b) Universalidade de acesso, utilização da epidemiologia
para estabelecer prioridades de agravos, centralização
do nível terciário para as capitais dos estados e
igualdade de assistência à saúde.
c) A integralidade da assistência poderá ser entendida
como um conjunto articulado e contínuo das ações,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade. A participação da comunidade no controle
social do SUS fica a critério do gestor.
d) Universalidade
de
acesso,
participação
da
comunidade, descentralização político-administrativa,
integralidade e equidade da assistência, hierarquização e
regionalização.
e) Descentralização da assistência básica para os
municípios, sendo que a média e alta complexidade da
assistência é responsabilidade dos estados, respeitando
a autonomia das pessoas.

25. A Lei Orgânica da Saúde regula, em todo o território
nacional, as ações e serviços de saúde executados
isolada ou conjuntamente em caráter permanente
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
privado. Em relação aos serviços privados e à
participação complementar de Assistência à Saúde, no
Sistema Único de Saúde – SUS - está previsto:
I. Quanto à prestação de serviços privados de
assistência à saúde, serão observados os princípios
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do
Sistema Único de Saúde – SUS, para o seu
funcionamento.
II. No SUS não é permitida a participação da iniciativa
privada.
III. A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
IV. A participação de empresas e capital estrangeiro na
assistência a saúde é permitida sem obrigatoriedade de
autorização do órgão e direção do SUS.
Estão corretas as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) II, III e IV.
d) I e IV.
e) I, II, III e IV.

26. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi um
marco na história da saúde pública no Brasil, porque:
I.
Foi a primeira CNS a ser aberta à sociedade, com
importante propagação do movimento da Reforma
Sanitária.
II. Os segmentos populares organizados podem
participar do planejamento, execução, avaliação,
gerenciamento e controle dos Programas de "Saúde
Bucal" a nível federal, estadual e municipal, sem poder
de decisão.
III. A Saúde Bucal, parte integrante e inseparável da
saúde geral do indivíduo, está diretamente relacionada
apenas às condições de alimentação e da situação
econômica de cada indivíduo.
IV. Na história da Odontologia Brasileira, não há
registro de momento semelhante, sob o ponto de vista
democrático, onde a problemática de saúde bucal da
população tenha sido exposta e discutida de forma tão
pluralista.
Estão corretas as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II, III, e IV.
27. As prioridades e os objetivos estabelecidos no PACTO
PELA VIDA – 2006 são:
a) Doenças Emergentes e Endemias com Ênfase na
Dengue; Hanseníase; Tuberculose; Malária e Influenza.
b) Saúde do Homem; Saúde da Mulher e Saúde Bucal.
c) Saúde do Idoso; Câncer de Colo de Útero e de
Mama; Mortalidade Infantil e Materna: Doenças
Emergentes e Endemias; Promoção da Saúde: Atenção
Básica à Saúde.
d) Saúde do Idoso; Câncer de Colo De Útero e De
Mama; Saúde Bucal.
e) Saúde do Idoso; Câncer de Colo de Útero e De
Mama; Saúde Bucal e Mortalidade Infantil e Materna.
28. O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um
montante de recursos financeiros federais destinados à
viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e
compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica. O
PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a
todos os municípios e de uma parte variável (PAB
variável) e que consiste em montante de recursos
financeiros destinados a estimular a implantação das
seguintes estratégias nacionais de reorganização do
modelo de atenção à saúde:
a) Saúde da Família – SF, Agentes Comunitários de
Saúde – ACS, Saúde Bucal – SB, Compensação de
Especificidades Regionais, Saúde Indígena – SI e Saúde
no Sistema Penitenciário.
b) Saúde da Família – SF e Saúde Bucal – SB.
c) Saúde da Família – SF, Saúde Bucal – SB, Saúde
Indígena – SI e Saúde no Sistema Penitenciário.
d) Saúde da Família – SF, Saúde Bucal – SB,
Compensação de Especificidades Regionais e Saúde
Indígena.
e) Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Saúde Bucal
– SB, Compensação de Especificidades Regionais, Saúde
Indígena – SI, e Saúde no Sistema Penitenciário.
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29. O Sistema Único de Saúde - SUS é uma política
pública que acaba de completar uma década e meia de
existência. Nesses poucos anos, foi construído no Brasil
um sólido sistema de saúde que presta bons serviços à
população brasileira. Em 2006 foi divulgado o Pacto pela
Saúde como forma de Consolidação do SUS. São
componentes do Pacto pela Saúde:
a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de
Gestão do SUS.
b) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela
Saúde.
c) Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS.
d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão
do SUS.
e) Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.

30. RDC (RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA) Nº
306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde (RSS). Constituem-se requisitos
para garantia da SEGURANÇA OCUPACIONAL:
I.
O pessoal envolvido diretamente com os processos
de higienização, coleta, transporte, tratamento e
armazenamento de resíduos, deve ser submetido a
exame médico admissional, periódico, de retorno ao
trabalho, de mudança de função e demissional.
II. Os trabalhadores devem ser imunizados em
conformidade com o Programa Nacional de ImunizaçãoPNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste
programa ou naquele adotado pelo estabelecimento.
III. Os trabalhadores imunizados devem realizar
controle laboratorial sorológico para avaliação da
resposta imunológica de acordo com as Normas
Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego.
IV. Todos os profissionais que trabalham no serviço,
menos os que atuam temporariamente ou não estejam
diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento
de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o
gerenciamento de RSS.
Estão corretas as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II, III, e IV.

31. Ao exame clínico, em uma criança com 6 anos de
idade, observa-se um abaulamento superficial de
coloração azulada, recobrindo a região dos incisivos
superiores.
O
diagnóstico
e
tratamento
são
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

fibroma; remoção cirúrgica.
cisto de erupção; ulotomia.
hematoma de erupção; antibioticoterapia.
fibromatose dilantínica; antibioticoterapia.
Mucocele; marsupialização.

32. Embora exista um número variado de exames
laboratoriais que possam ser complementares ao exame
clínico, alguns estão bastante relacionados com a prática
do cirurgião-dentista. Considere as seguintes afirmações
FALSAS (F) ou VERDADEIRAS (V) e assinale a alternativa
que indica a sequência correta, de cima para baixo:
( ) Hemograma, TP, TTP, Plaquetas, Glicemia: exames
pré-operatórios;
( ) Hemograma, glicemia, ácido fólico, vitamina B12 e
Ferro: investigação de doenças carenciais, diabete,
anemias;
( ) VDRL e FTA-ABS; ANTI-HIV: investigação DST.
( ) Anti-HBs
e
Anti-HBsAg:
investigação
de
imunização para Hepatite B.
a) V - V - F - V
b) V - V - V - V
c) V - F - V - V
d) V - F - V - F
e) F - F - F - F

33. Considerar as seguintes afirmações FALSAS (F) ou
VERDADEIRAS (V) em relação ao exame de BIÓPSIA:
( ) A biópsia é um procedimento cirúrgico onde uma
parte, ou toda a lesão, é removida para posterior estudo
de suas características histológicas.
( ) O exame histológico isoladamente não dá
diagnóstico definitivo. A história do usuário, o exame
clínico e os dados de outros exames complementares são
usados em conjunto para definição do diagnóstico final.
( ) A técnica a ser utilizada (excisional ou incisional)
depende da natureza de cada lesão, sendo que a biópsia
excisional é determinante nos casos de suspeita de
malignidade e é usada como sinônimo de tumor maligno.
( ) A biópsia incisional não está contra-indicada para
lesões de origem vascular e lesões negras. Lesões
negras, com características de melanoma, devem ser
examinadas histologicamente através de biópsia
incisional.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de
cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-F-V
V-V-V-V
V-F-V-V
V-F-V-F
F-F-F-F

34. Os tratamentos indicados para candidíase bucal,
ulceração aftosa recorrente, herpes labial e queilite
actínica, são, respectivamente:
a) nistatina, dexametasona, aciclovir e dexpantenol.
b) dexametasona, acetonido de triancinolona,
prednisona, filtro solar.
c) nistatina, clorexidina, dexametasona, miconazol.
d) nistatina, nistatina, aciclovir e miconazol.
e) dexametasona, nistatina, aciclovir e vitamina D.
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35. As manifestações bucais da infecção pelo HIV são
comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos
da doença, por vezes antecedendo as manifestações
sistêmicas. Esse fato aponta para o importante papel do
cirurgião-dentista como profissional de saúde, que pode
suspeitar dessas manifestações, diagnosticar e tratar as
alterações. É correto afirmar que:
I.
A candidíase bucal é a manifestação clínica mais
frequentemente observada em portadores do HIV, sendo
um
importante
indicador
de
comprometimento
imunológico. O fungo mais comumente encontrado é a
Candida albicans; porém, outras espécies podem estar
relacionadas.
II. A leucoplasia pilosa representa um indicativo de
comprometimento imunológico quando o portador do
HIV encontra-se na fase assintomática. Trata-se de lesão
branca,
não
removível
à
raspagem,
localizada
principalmente em bordas laterais de língua, uni ou
bilateralmente.
III. As lesões do herpes simples se apresentam como
vesículas que coalescem formando regiões ulceradas,
muito sintomáticas, persistentes, diferentemente das
alterações típicas. Nos imunodeficientes ocorrem
também em mucosa não queratinizada. A infecção
herpética em pacientes imunodeficientes pode sofrer
reativações mais frequentes, formando lesões maiores e
de maior duração.
IV. As infecções pelo Papiloma Virus Humano (HPV) nos
pacientes imunodeficientes, se tornam mais frequentes e
com aspecto clínico verrucóide exacerbado. O condiloma
acuminado (verrugas venéreas) costuma ser múltiplo,
podendo ocorrer em qualquer região bucal e está
frequentemente associado a lesões genitais.
A análise das afirmativas acima permite concluir que
a) todas estão corretas.
b) nenhuma está correta.
c) I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) II, III e IV estão corretas.

36. Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna.

( 1 ) Nódulo

( ) Lesão caracterizada pela perda do
epitélio da superfície e parte do tecido
conjuntivo subjacente. Ex.: Afta.

( 2 ) Úlcera

( ) Lesão onde há perda parcial da
superfície do epitélio. Ex.: Líquen plano.

( 3 ) Erosão

( ) Lesão sólida, elevada,com mais de
5mm de diâmetro. Ex.: Fibroma.

( 4 ) Bolha

( ) Vesícula com mais de 5mm de
diâmetro. Ex. Mucocele.

37. No exercício da profissão odontológica, uma série de
doenças infecciosas pode ser transmitida para pacientes
e profissionais. Sendo assim, a equipe tem por obrigação
realizar uma prática clínica segura, adotando os
preceitos atuais de controle de infecção. Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) As luvas descartáveis de látex devem ser usadas em
procedimentos
clínicos;
luvas
cirúrgicas
estéreis
descartáveis, confeccionadas com látex de melhor
qualidade, são indicadas para uso em procedimentos
cirúrgicos.
b) A transmissão de micro-organismos pode se dar por
diferentes vias: contato direto com lesões infecciosas, ou
com sangue e saliva contaminados; contato indireto,
mediante transferência de micro-organismos presentes
em um objeto contaminado; respingos de sangue, saliva
ou líquido de origem nasofaríngea, diretamente em
feridas de pele e mucosa; e aerolização, ou seja,
transferência de micro-organismos por aerossóis.
c) As imunizações reduzem o risco de infecção e, por
conseguinte, protegem não apenas a saúde dos
componentes da equipe como a de seus pacientes e
familiares.
d) Protetores oculares têm por finalidade proteger a
mucosa ocular de contaminantes e acidente ocupacional.
Podem ser de qualquer tipo, pois mesmo os óculos
comuns oferecem proteção adequada.
e) Lavar as mãos com frequência é, isoladamente, a
ação mais importante para a prevenção e o controle de
infecções. As mãos devem ser lavadas antes e após o
atendimento a cada paciente; antes de calçar luvas e
imediatamente após a sua retirada.

38. Paciente adulto, com área edêntula posterior, tanto
superior como inferior; portador de prótese parcial
superior. Com queixa de fratura no primeiro pré-molar
inferior do lado esquerdo, assintomático. Fumante há
mais de 25 anos, 30 cigarros/dia. Ao ser examinado,
observam-se áreas esbranquiçadas em rebordo inferior
(bilateral), mucosa jugal, borda da língua, lado
esquerdo, não destacáveis à raspagem.
Devem fazer parte
seguintes patologias:

do

diagnóstico

diferencial,

as

a) Hiperceratose friccional, Líquen plano, Leucoplasia.
b) Hiperceratose, Candidíase, Líquen plano.
c) Fibrose submucosa, Grânulos de Fordyce,
queimaduras.
d) Leucoedema, Hiperceratose, Estomatite nicotínica.
e) Eritema migrans, Leucoplasia pilosa, Tecido linfóide
ectópico.

39. A pulpite crônica hiperplásica apresenta dor

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de
cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

2-1-3-4
2-3-4-1
2-3-1-4
3-2-4-1
3-2-1-4

a) provocada, localizada, moderada e de pequena
duração.
b) provocada, localizada, intensa e de longa duração.
c) espontânea, difusa, intensa e de longa duração.
d) espontânea, localizada, moderada e de longa
duração.
e) espontânea, difusa, moderada e de pequena
duração.
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40. Com relação às pulpotomias de dentes permanentes,
pode-se afirmar que
a) a utilização da técnica de anestesia intrapulpar tem
sido muito questionada ou mesmo contra-indicada, mas
quando o profissional julgar indispensável a utilização
desta técnica anestésica, deverá optar por anestésico
com vasoconstritor.
b) a utilização da técnica de anestesia intrapulpar pode
conduzir à excessiva pressão intrapulpar e degeneração
de fibras nervosas.
c) ao exame clínico, a polpa coronária será considerada
macroscopicamente
vital
quando
apresentar
consistência, resistência ao corte, coloração vermelho
vivo e hemorragia intensa.
d) após a remoção da polpa coronária e obtenção de
hemostasia, procede-se a colocação de uma mecha de
algodão com formocresol e selamento do dente.
e) está indicada em casos de pulpite reversível, em
dentes com rizogênese incompleta.

41. Nos casos de abscesso dentoalveolar agudo, na fase
inicial
a) a dor é intensa, difusa e provocada.
b) o dente não apresenta mobilidade nem extrusão.
c) percebe-se inchaço extra-oral.
d) deve-se realizar a abertura coronária, neutralização
do conteúdo séptico do canal e debridamento do forame
apical para que ocorra o refluxo da coleção purulenta.
e) deve ser prescrito o uso de antiinflamatório, mas não
há necessidade de antibioticoterapia concomitante.

44. Com relação aos dentes decíduos, é correto afirmar:
I. Após 1/3 de rizólise, nenhum tipo de tratamento
endodôntico deve ser efetuado.
II. A infecção dos canais radiculares é polimicrobiana,
com predominância de micro-organismos anaeróbios.
III. Há maior amplitude da câmara pulpar o que faz com
que a abertura coronária seja mais ampla.

Está(ão) correta(as) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III.
b) II e III.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.

45. No exame de um paciente que sofreu traumatismo,
deve-se observar se houve concussão cerebral. São
sinais de concussão cerebral:
I. Inconsciência.
II. Vômito.
III. Cefaleia.
IV. Amnesia.
Estão corretas as afirmativas
a) I e IV.
b) I e II.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
e) I, II, III e IV.

42. Quando diagnosticado um abscesso dentoalveolar
agudo, o antibiótico de primeira escolha é
a) amoxicilina 500mg, 6/6 horas, durante 7 dias.
b) amoxicilina 500mg, 8/8 horas, durante 7 dias.
c) ampicilina 500mg, 6/6 horas, durante 7 dias.
d) clindamicina 600mg, 6/6 horas, durante 5 dias.
e) ibuprofeno 400mg, 6/6 horas, durante 7 dias.

43. Com relação às endotoxinas (LPS bacteriano) é
correto afirmar que:
I. São liberadas pela lise das paredes celulares dos
anaeróbios Gram-negativos vivos ou mortos, íntegros ou
em fragmentos.
II. Constituem potentes agentes citotóxicos.
III. Podem ativar o sistema complemento.
Está(ão) correta(as) a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)
e)

II.
III.
II e III.
I e III.
I, II e III.

46. Para o educador em saúde coletiva é fundamental
conhecer
a) as técnicas de expressão.
b) o nível de conhecimento da clientela alvo das
atenções para mudança de hábito.
c) todos os tipos de micro-organismos relacionados à
cárie ou à doença periodontal.
d) os diferentes métodos de remoção da placa
bacteriana com a escova de dentes.
e) as causas principais da halitose.

47. A palavra que completa corretamente a sentença
abaixo é:
“Portanto, para que seja realmente efetiva, a
_________________ depende de uma fina sintonia
entre educadores e educandos, do estabelecimento do
feed-back, da relação harmoniosa entre as partes, de
trocas
frequentes
de
experiências
partindo
do
conhecimento da comunidade local e de suas
necessidades e anseios para que haja motivação e
mudança de comportamento.”
a)
b)
c)
d)
e)

orientação de higiene
educação
informação
remoção
elucubração
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48. Quais micro-organismos sintetizam produtos extracelulares (PEC)?
a) Streptococus
mutans,
Streptococus
sanguis,
Streptococus mitis, Streptococus salivarius.
b) Glucanos, A.A., Veillonella, Porfiromonas gengivalis.
c) Sacarose, A. Viscosus, Streptococus mutans,
Streptococus salivarius.
d) Glicoproteínas, lactobacilos, IgA, Ige.
e) Mitocôndrias.

53. No levantamento de Saúde Bucal da População
Brasileira realizado em 2002-2003, a média dos
componentes do índice CPO-D aos 12 anos na
macrorregião sul foi
a)
b)
c)
d)
e)

3,42.
2,31.
3,19.
5,77.
2,03.

49. O PEC é um fator de origem bacteriana, formado a
partir de

54. Durante o exame clínico periodontal, é um indicador
de atividade de doença

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

sacarose.
xilitol.
dextrose.
amido.
mel.

50. A Insulina é produzida no
a)
b)
c)
d)
e)

fígado.
pâncreas.
estômago.
baço.
hipotálamo.

51. Levando-se em conta os métodos tradicionais no
diagnóstico de lesões de cárie, marque verdadeiro (V) ou
falso (F):
( ) A sonda exploradora deve ser utilizada como auxiliar
na percepção de rugosidade do esmalte e da consistência
da dentina.
( ) A sonda é um indicador de existência ou não de
lesão.
( ) A perda de translucidez do esmalte
e sua
rugosidade são melhor apreciados após a secagem.
( ) O exame radiográfico é fundamental para indicar a
presença de cavidade e predizer a atividade de lesão.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima
para baixo, é:
a)
b)
c)
d)
e)

V-F-V-F
V-V-V-F
F-V-F-V
F-F-V-F
F-F-V-V

52. As principais manifestações clínicas do Diabetes
Mellitos são:
I.
II.
III.
IV.
V.

Poliúria.
Polidipsia.
Polifagia.
Alteração de peso.
Glicosúria.

Estão corretos as afirmativas
a)
b)
c)
d)
e)

I, III.
I, II, III, IV e V.
II, IV e V.
III e V.
II e III.

biofilme visível.
profundidade de sondagem.
sangramento.
presença de tártaro.
trauma oclusal.

55. De acordo com Rose e colaboradores (2002), é
considerado fator de risco para doença periodontal
a)
b)
c)
d)
e)

dieta rica em carboidratos.
sedentarismo.
hipertensão arterial.
parto prematuro.
diabetes.

56. Durante a gravidez podem ocorrer alterações
inflamatórias dos tecidos gengivais. Com relação à
etiologia dessas alterações é INCORRETO afirmar que
as mesmas sejam decorrentes de(a)
a) aumento da proporção de anaeróbios em relação aos
aeróbios.
b) diminuição da resposta imune.
c) concentração de progesterona que aumenta a
dilatação dos vasos e assim a permeabilidade.
d) alterações de pressão arterial que ocasionam
aumento de sangramento e edema gengival.
e) alteração no índice de produção de colágeno.

57. Perda momentânea da consciência com sensação de
ausência sem perda do tônus muscular caracteriza
a)
b)
c)
d)
e)

desmaio.
reação alérgica.
lipotímia.
ataque epilético.
hipertensão arterial.

58. É verdadeiro, das letras do índice CPO-D, o seguinte
significado:
a) C = cárie.
b) P = proximal.
c) O = oclusal.
d) CPO = contato prematuro oclusal.
e) D = distal.
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59. De acordo com as recomendações do Manual de
Especialidades em Saúde Bucal do Ministério da Saúde,
ao se diagnosticar doença periodontal em um paciente, o
cirurgião-dentista da atenção básica deve
a) encaminhar o paciente imediatamente para o CEO
(Centro
de
Especialidades
Odontológicas)
para
tratamento periodontal.
b) solicitar teste anti-HIV.
c) instruir medidas de higiene e redução no consumo
da açúcar e carboidratos.
d) prescrever medicação antibiótica de largo espectro.
e) motivar o paciente, adequar o meio bucal com
remoção de focos infecciosos, raspagem supra e
subgengival, remoção de excessos de restaurações e
então, se necessário, referenciá-lo para a média
complexidade.

60. Analise as afirmativas a seguir:
I.
Durante
o
processo
manual
de
revelação
radiográfica, a sequência de líquidos à que a película
deve ser submetida é: revelador, água, fixador, água.
II. Quanto mais elevada é a temperatura, mais lenta
será a revelação da imagem.
III. Durante a revelação manual, a película deve ser
submersa no revelador e agitada. A agitação remove
bolhas de ar que possam aderir à emulsão.
IV. É função do fixador converter os cristais expostos de
brometo de prata em prata metálica.
V. Durante a tomada radiográfica, o lado da película
que contém a lâmina de chumbo deverá estar voltado
para o dente.
A análise das afirmativas permite concluir que
a)
b)
c)
d)
e)

todas estão corretas.
I, III e IV estão corretas.
I e III estão corretas.
I, III e V estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.

61. A clorexidina é amplamente usada no controle
químico do biofilme. Com relação a essa substância, é
correto afirmar que
a) possui toxicidade sistêmica em uso oral.
b) ocorrem resistências microbianas e superinfecção.
c) não ocorrerá alteração de paladar.
d) a ação antiplaca parece depender da persistência
prolongada da ação antimicrobiana (substantividade).
e) não existem efeitos colaterais de ordem cosmética.

62. Em um dente com lesão de endopério deve-se
a) realizar cirurgia de acesso exploratória.
b) realizar a endodontia previamente à terapia
periodontal.
c) indicar exodontia.
d) suspeitar de uma lesão endoperiodontal, proceder à
raspagem radicular profunda e aguardar a reparação
óssea e não realizar tratamento de canal.
e) instituir antibioticoterapia, endodontia e periodontia
concomitantemente.

63. No tratamento da Doença Periodontal Necrosante, de
acordo com Lindhe (2005), o tratamento antibiótico
suplementar contra espiroquetas de primeira escolha é
a) matronidazol 250mg, via oral, uma vez ao dia.
b) matronidazol 250mg, topicamente, quatro vezes ao
dia.
c) tetraciclina 500mg, topicamente, uma vez ao dia.
d) matronidazol 250mg, via oral, três vezes ao dia.
e) tetraciclina 250mg, topicamente, uma vez ao dia.

64. Para um efeito ótimo, os bochechos de clorexidina
deverão ser realizados somente em associação com o
tratamento de raspagem e alisamento radicular, pois
a) a presença de biofilme estimula a sua atuação.
b) áreas com presença de sangramento terão maior ação
do produto.
c) a clorexidina pode ser inativada pela presença de
cálculo.
d) desta forma penetrará profundamente nas bolsas
periodontais.
e) é facilmente inativada pela presença de exudato,
tecido necrótico e massas bacterianas.

65. São características
Necrosante Aguda:

da

Gengivite

Ulcerativa

a) dor, necrose e vesículas em gengiva inserida.
b) ausência de dor, hálito fétido e úlceras interdentais.
c) dor, necrose interdental e sangramento à sondagem.
d) dor, perda óssea de progressão lenta e mobilidade
dental.
e) linfoadenopatia, febre, hálito fétido e ausência de
sangramento à sondagem.

66. Os elementos que completam corretamente a frase
abaixo estão apresentados, pela ordem, na alternativa:
“O sistema adesivo deve conter grupamentos
________ para interagir com a superfície úmida da
dentina e grupamentos ________ para promover
união à resina restauradora.”

a) hidrófilos – hidrófilos
b) hidrófilos – hidrófobos
c) hidrófobos – hidrófilos
d) fenólicos – alcoólicos
e) fosfato – cálcio

67. Considerando IC (incisivo central), IL (incisivo
lateral), C (canino), 1ºM (1º molar) e 2ºM (2º molar), a
ordem de irrupção dos dentes decíduos na cavidade oral
é:
a)
b)
c)
d)
e)

IC, IL, C, 2oM, 1oM.
IL, IC, C, 2oM, 1oM.
IC, IL, C, 1oM, 2oM.
IC, C, IL, 1oM, 2oM.
IC, IL, 1oM , C, 2oM.
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68. O processo de fotopolimerização através da luz
visível apresenta algumas desvantagens expostas nas
seguintes situações:
I.
Profundidade de polimerização limitada, obrigando a
utilização de camadas de 2 a 3 mm de material por
incremento.
II. Quando um tubo de resina composta fica aberto por
muito tempo exposto à luz ambiente, o material pode
apresentar cascas ou crostas em sua superfície.
III. A luz sofre uma dispersão à medida que passa pelas
estruturas dentais, causando polimerização incompleta
em áreas críticas.

72. Após a correta manipulação, conforme as instruções
do fabricante e antes da inserção na cavidade dentária a
ser restaurada, o Cimento de Ionômero de Vidro
convencional deverá apresentar uma superfície
a) opaca, significando excesso de pó adicionado à
mistura.
b) opaca,
significando
consistência
ideal
para
condensação.
c) brilhosa,
significando
superfície
ideal
para
adesividade com o dente.
d) brilhosa, significando excesso de líquido adicionado à
mistura.
e) opaca, significando o incremento de partículas de
carga.

Está(ão) correta(as) a(as) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I, II e III.
I e II.
I.
III.

69. As zonas de linhas brancas que seguem um padrão
incremental,
decorrentes
da
fluorose
dentária,
denominam-se

73. Considere as seguintes ações com respeito aos
procedimentos de tomada de impressão para confecção
de próteses totais:
I.
A moldagem preliminar tem como objetivo a
obtenção de um modelo de estudo correto.
II. O modelo de estudo correto propicia um diagnóstico
mais apurado.
III. A moldagem funcional é um procedimento
dispensável para a finalização do caso.
A análise das ações citadas permite concluir que

a)
b)
c)
d)
e)

pérolas de esmalte.
mamelões dentários.
periquemáceas.
Grânulos de Fordyce.
canais de Havers.

70. Para evitar os fenômenos de sinérise/embebição
após a presa final do Cimento de Ionômero de Vidro
convencional, a restauração realizada com este material
deverá
a)
b)
c)
d)
e)

ter sua superfície protegida com material específico.
ser polida imediatamente.
ser condicionada com ácido poliacrílico.
ter seus pontos de contato ajustados.
ser condicionada com ácido fosfórico.

a) II está correta.
b) I, II e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) I e II estão corretas.
74. Ao paciente portador de uma prótese total devem
ser fornecidas algumas instruções no momento de sua
entrega, tais como:
I. As próteses totais não necessitam higiene.
II. É necessário que o paciente realize um processo de
mastigação bilateral, sempre que possível.
III. O paciente portador de próteses totais não mais
necessita consultas periódicas ao cirurgião-dentista.
A análise das
concluir que

71. Considere as seguintes afirmações:
I. Fluorose
dentária
é
uma
anomalia
de
desenvolvimento que ocorre por ingestão prolongada de
flúor durante a formação dos dentes.
II. A ingestão concomitante de creme dental fluoretado
na fase de formação dentária em localidades onde a
água de abastecimento é fluoretada não pode ser
considerada um fator de risco para o desenvolvimento de
fluorose.
III. A ocorrência de fluorose se dá de modo assimétrico
nos dentes afetados em ambas as dentições.
A análise das afirmativas permite concluir que
a)
b)
c)
d)
e)

a I está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
a III está correta.

a)
b)
c)
d)
e)

possibilidades

apresentadas

permite

a I está correta.
a II está correta.
I e III estão corretas.
I e II estão corretas.
II e III estão corretas.

75. A Técnica de Clark é utilizada em Odontologia para
fins diagnósticos, e consiste em
a) uma tomada radiográfica, através da técnica da
bissetriz.
b) uma tomada radiográfica, através da modificação da
angulagem vertical.
c) duas tomadas radiográficas, com variação na
velocidade de revelação das películas.
d) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita
através da técnica da bissetriz e a segunda alterando-se
a angulagem horizontal do feixe de raios-X.
e) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita
através da técnica da bissetriz e a segunda alterando-se
a angulagem vertical do feixe de raios-X.
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76. Vários condicionadores ácidos são utilizados para a
promoção de microporosidades na superfície dentária
requeridas no processo de adesão. O agente
condicionador largamente utilizado é o
a)
b)
c)
d)
e)

ácido poliacrílico, em concentração de 30%.
ácido fluorídrico a 37%.
ácido fosfórico a 37%.
ácido fosfórico a 1%.
ácido hialurônico a 3%.

77. O ácido para o condicionamento da superfície
dentária com a finalidade de criar microporosidades para
o processo de adesão é fornecido sob a forma de
a) líquido, para permitir um escoamento em toda a
superfície a ser restaurada.
b) líquido,
para
facilitar
a
lavagem
após
o
condicionamento.
c) gel aquoso, permitindo uma colocação precisa sobre
a área de aplicação.
d) pasta, para facilitar o manuseio.
e) pasta, para dificultar o escoamento.

80. A T.R.A (Técnica de Restauração Atraumática)
consiste em
a) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido
cariado realizado com instrumentos rotatórios, e
selamento da cavidade com resina composta.
b) preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido
cariado realizado com instrumentos rotatórios e
selamento da cavidade com amálgama de prata.
c) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido
cariado realizado com instrumentos manuais e
selamento da cavidade com resina fluida.
d) preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido
cariado com instrumentos manuais e selamento da
cavidade com cimento ionomérico.
e) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido
cariado realizado com instrumentos manuais, aplicação
de clorexidina gel 2% e selamento da cavidade com
cimento de fosfato de zinco.

78. As resinas compostas são classificadas conforme o
tamanho médio das partículas de carga encontradas em
maior número no seu interior. A adição dessas partículas
conferem benefícios ao material, como
a) enfraquecimento da matriz resinosa.
b) aumento da expansão e contração térmica.
c) diminuição da sorpção de água, amolecimento e
manchamento.
d) diminuição da radiopacidade.
e) aumento na contração de polimerização.

79. O fenômeno de expansão tardia que ocorre em uma
restauração de amálgama pode ser atribuído a uma
situação de
a) presa final do material, após a sua inserção na
cavidade.
b) contaminação por umidade das ligas que possuem
zinco.
c) presa final do material, após o procedimento de
escultura.
d) contaminação por bactérias da cavidade na qual foi
inserido o material.
e) adaptação do material à cavidade após o
procedimento de polimento.
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