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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

PORTUGUÊS 
 
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS 
QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 20. Maio de 

 
01. De acordo com o texto é correto afirmar que:

A) Há mais médicos em São Paulo por número de hab
tantes que no Distrito Federal e no Rio de Janeiro;

B) Há uma taxa de médicos por habitante muito 
no Rio de Janeiro que em São Paulo;

C) Há, em São Paulo, um maior número de médicos por 
habitante em relação a Goiás; 

D) Há um aumento maior em percentual no Rio de J
neiro, Distrito Federal e Goiás em relação ao aume
to de 33% em São Paulo; 

E) Há, em São Paulo, 33% dos 57% dos médicos da r
gião nordeste. 

 
02. O “mas” que aparece no texto introduz uma frase cuja 
ideia: 

A) retoma argumentos exibidos anteriormente;
B) ressalta visões distintas com relação ao exposto;
C) expõe uma sequência de contra-argumentos aos fatos 

propostos; 
D) marca a contradição entre os fatos expostos para f

zer sobressair a primeira argumentação;
E) contradiz o que vem na sequência em relação ao fato 

anteriormente exposto. 
 
03. Na frase “E no sudeste, que tem 42% da população do 
país, estão 57% dos médicos.”, o termo sublinhado tem valor 
de: 

A) adição, posto que une um enunciado a outro;
B) contradição, visto que o segundo enunciado contra

argumenta o primeiro; 
C) terminologia apenas introdutória do segundo enunc

ado, já que arremata o sentido do primeiro enunc
do; 

D) consequência, visto que o segundo argumento é uma 
consequência do primeiro; 

E) adversidade, uma vez que o segundo enunciado tenta 
conformar o primeiro. 

 
04. No fragmento do texto “[...] população e
médicos.” O termo destacado pode ser substituído, sem alt
ração do sentido, por: 

A concentração de médicos
no Estado de São Paulo 
aumentou 33% na última 
década: estima-se que há 1 
médico para cada 410 habitan-
tes. Mas Distrito Federal (1 
médico/281 hab.), Rio de 
Janeiro (1 médico/295 hab.) e 
Goiás (1 médico/333 hab.) são 

os que apresentam as maiores 
taxas. E no Sudeste, que tem 
42% da população do país, 
estão 57% dos médicos. As 
regiões Norte e Nordeste 
juntas têm 37% da população 
e apenas 20% dos médicos.

Fonte: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (Cremesp)
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS 

 
Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 20. Maio de 

2010. 

De acordo com o texto é correto afirmar que: 

Há mais médicos em São Paulo por número de habi-
tantes que no Distrito Federal e no Rio de Janeiro; 
Há uma taxa de médicos por habitante muito maior 
no Rio de Janeiro que em São Paulo; 
Há, em São Paulo, um maior número de médicos por 

Há um aumento maior em percentual no Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal e Goiás em relação ao aumen-

lo, 33% dos 57% dos médicos da re-

O “mas” que aparece no texto introduz uma frase cuja 

retoma argumentos exibidos anteriormente; 
ressalta visões distintas com relação ao exposto; 

argumentos aos fatos 

marca a contradição entre os fatos expostos para fa-
zer sobressair a primeira argumentação; 
contradiz o que vem na sequência em relação ao fato 

no sudeste, que tem 42% da população do 
dicos.”, o termo sublinhado tem valor 

adição, posto que une um enunciado a outro; 
contradição, visto que o segundo enunciado contra-

terminologia apenas introdutória do segundo enunci-
ado, já que arremata o sentido do primeiro enuncia-

consequência, visto que o segundo argumento é uma 

adversidade, uma vez que o segundo enunciado tenta 

e apenas 20% dos 
médicos.” O termo destacado pode ser substituído, sem alte-

A) porém, pois o termo 
trárias; 

B) com, já que o termo 
ticas; 

C) só, uma vez que o termo 
pela primeira; 

D) justo, visto que o termo 
subsequente; 

E) contudo, posto que o temo 
sições que se relacionam.

 
05. No fragmento “[...] são 
taxas.”, o termo destacado faz referência exofórica a outro 
termo, constante da alternativa:

A) médicos; 
B) habitantes; 
C) taxas; 
D) estados; 
E) percentuais; 

 
AS QUESTÕES DE 06 A 10 ESTÃO BASEADAS NO 
TEXTO ABAIXO: 
 

Vitória é uma menina de 2 
anos que mora com sua família 
em uma casa de apenas dois 
cômodos, onde dividem um co
chão velho e repartem a pouca comida
com feijão ou ovo com farinha, quando tem.

Ela e seus quatro irmãos, dentre eles um bebê 
de 2 meses, vivem doentes, sofrem de lo
briga, barriga d’água e doenças de pele. Vit
ria tem um olhar triste e distante, mas não 
esconde a sua esperança de viver.

Esta é uma história real, infelizmente, para 
Vitória e milhares de crianças que lutam para sobreviver todos os 
dias contra a pobreza e a miséria. 
uma delas! 

*Nome fictício 

 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 111. Maio de 

 
06. O termo destacado no fragmento do texto “Vitória é uma 
menina de 2 anos que mora ...” 

A) uma conjunção integrante que intro
subordinada; 

B) um pronome relativo que introduz uma oração coo
denada; 

C) um pronome interrogativo;

VOCÊ PODE! 
Apadrinhe uma criança agora.
Ligue 0800 7070 374 

os que apresentam as maiores 
Sudeste, que tem 

42% da população do país, 
estão 57% dos médicos. As 
regiões Norte e Nordeste 
juntas têm 37% da população 
e apenas 20% dos médicos. 

Fonte: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (Cremesp)
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porém, pois o termo e contrapõe duas verdades con-

com, já que o termo e conforma duas verdades idên-

só, uma vez que o termo e anula a segunda verdade 

justo, visto que o termo e endossa o termo que lhe é 

contudo, posto que o temo e contrasta as duas propo-
onam. 

No fragmento “[...] são os que apresentam as maiores 
o destacado faz referência exofórica a outro 

termo, constante da alternativa: 

A 10 ESTÃO BASEADAS NO 

apenas dois 
, onde dividem um col-

repartem a pouca comida: arroz 
com feijão ou ovo com farinha, quando tem. 

Ela e seus quatro irmãos, dentre eles um bebê 
, sofrem de lom-

briga, barriga d’água e doenças de pele. Vitó-
ria tem um olhar triste e distante, mas não 
esconde a sua esperança de viver. 

Esta é uma história real, infelizmente, para 
Vitória e milhares de crianças que lutam para sobreviver todos os 
ias contra a pobreza e a miséria. E você pode mudar a vida de 

 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 111. Maio de 
2010. 

O termo destacado no fragmento do texto “Vitória é uma 
...” é: 

uma conjunção integrante que introduz uma oração 

um pronome relativo que introduz uma oração coor-

um pronome interrogativo; 

 
Apadrinhe uma criança agora. 
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D) uma conjunção restritiva que introduz uma oração 
coordenada; 

E) uma conjunção integrante que introduz um período 
composto por coordenação. 

 
07. No último parágrafo, o temo Esta faz uma retomada cat
fórica de: 

A) pobreza; 
B) miséria; 
C) Vitória; 
D) vida; 
E) história. 

 
08. A conjunção E que inicia o fragmento do texto “
pode dar a ela [...]”, geralmente relacionada à adição, nesse 
contexto desempenha o sentido de: 

A) contraste, uma vez que expõe outras chances para 
Vitória, contrapondo àquela de extrema pobreza;

B) consequência, pois a chance é uma consequência de 
sua doação; 

C) introdução de intensidade afetiva, na qual pode ter o 
mesmo valor de uma interjeição, já que o texto por 
ser publicitário, faz uso de uma linguagem apelativa;

D) facilitador de ideia, visto que estas mudam de sent
do da primeira sentença para a segunda, 
pela conjunção e. 

E) adversidade, posto que as ideias se contra
 
09. No fragmento do texto “[...] mas não esconde a 
rança.”, o termo em destaque faz uma retomada anafórica de:

A) bebê; 
B) Vitória; 
C) esperança; 
D) ela; 
E) barriga. 

 
10. Na frase “E você pode mudar a vida de uma delas”, o 
termo sublinhado é um: 

A) verbo principal cuja ideia é a de dever;
B) verbo auxiliar cuja ideia é a de desejo;
C) verbo modal cuja ideia é a de possibilidade;
D) verbo principal cuja ideia é a de probabilidade;
E) verbo auxiliar modal cuja ideia é a de necessida

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 
afirmar que: 

A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.  

 
12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993

A) Adinaldo de oliveira Pontes 
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho 
C) José de Melo  
D) Vera Lúcia da Silva Pontes 
E) Antônio Gomes da Silva 
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uma conjunção restritiva que introduz uma oração 

uma conjunção integrante que introduz um período 

faz uma retomada cata-

A conjunção E que inicia o fragmento do texto “E você 
pode dar a ela [...]”, geralmente relacionada à adição, nesse 

contraste, uma vez que expõe outras chances para 
Vitória, contrapondo àquela de extrema pobreza; 
consequência, pois a chance é uma consequência de 

introdução de intensidade afetiva, na qual pode ter o 
mesmo valor de uma interjeição, já que o texto por 
ser publicitário, faz uso de uma linguagem apelativa; 
facilitador de ideia, visto que estas mudam de senti-
do da primeira sentença para a segunda, introduzida 

adversidade, posto que as ideias se contrapõem. 

No fragmento do texto “[...] mas não esconde a sua espe-
rança.”, o termo em destaque faz uma retomada anafórica de: 

mudar a vida de uma delas”, o 

verbo principal cuja ideia é a de dever; 
verbo auxiliar cuja ideia é a de desejo; 
verbo modal cuja ideia é a de possibilidade; 
verbo principal cuja ideia é a de probabilidade; 

modal cuja ideia é a de necessidade. 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 

o município é, predominantemente, serrano; 
o município é verticalmente edificado; 
o município é urbanamente montanhoso; 

município é tipicamente metropolitano; 

Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996. 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
com a cidade de Mari, EXCETO

A) Sapé 
B) Capim 
C) Mulungu 
D) Caldas Brandão 
E) Araçagi 

 
14. Mari é conhecida economicamente pela predominância:

A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

  
15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que n

A) Marinense 
B) Marense 
C) Mariense 
D) Mariaense 
E) Marilense 

 
16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, rel
giosamente, a: 

A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant´Ana 
D) São Sebastião 
E) Santo Antônio 

 
17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954; 
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

 
18. Como todo município que preza pelos aspectos instituci
nais, Mari também adota um br
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari. 

A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde. 
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

    
19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou 
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 
do clube por ter dado uma 
forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
jogador Neymar faz parte. 

A) Flamengo 
B) Corinthias 
C) Palmeiras 
D) Santos 
E) São Paulo 
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Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
EXCETO : 

Mari é conhecida economicamente pela predominância: 

estação de serviços cerâmicos; 
pela integração de granjas no setor de avicultura; 
na produção e no cultivo de mandioca; 
do comércio informal; 
de indústrias têxteis. 

Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari. 

É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, reli-

Nossa Senhora da Luz 
Santa Rita de Cássia 

A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em: 

14 de setembro de 1961; 
17 de outubro de 1948; 

 
19 de setembro de 1948; 
19 de setembro de 1958. 

Como todo município que preza pelos aspectos institucio-
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta 
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari.  

Verde, amarelo, azul e branco. 
Vermelho, amarelo, roxo e verde. 
Azul, amarelo, lilás e verde.  
Rosa, amarelo, branco e vermelho. 

ja, vermelho, amarelo e roxo. 

Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
famoso jogador de futebol Neymar apresentou 

comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 

 certa punição ao jogador como 
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 

Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas inst
lou, através de conjuntura política, um campus 
na cidade de Araruna. 

A) Universidade Federal da Paraíba 
B) Universidade Federal de Campina Grande
C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
D) Universidade Estadual da Paraíba 
E) Centro de Vocação Tecnológico 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. O Programa de Saúde da Família foi concebido pelo M
nistério da Saúde com o objetivo de reorganizar a prática 
assistencial em novas bases e critérios, substituindo o modelo 
tradicional de assistência hospitalar voltado para a cura de 
doenças. 

Sobre o Programa de Saúde da Família, marque a alternativa 
correta. 

(    ) É comprovado que unidades básicas de saúde, funci
nando adequadamente, de forma resolutiva, oportuna e 
humanizada, são capazes de resolver, com qualidade, a 
grande maioria dos problemas de saúde da população.
restante precisará, em parte, de atendimento em ambul
tórios de especialidades e apenas um pequeno número 
necessitará de atendimento hospitalar. 

(    ) Apresentando caráter substitutivo o programa
estabelecer as práticas convencionais de assistê
substituindo o novo processo de trabalho centrado na 
vigilância à saúde. 

(    ) Pelo melhor conhecimento da clientela e pelo acomp
nhamento detido dos casos, permite ordenar os encam
nhamentos e racionalizar o uso da tecnologia e dos r
cursos terapêuticos mais caros. Desta forma, coloca a 
média e alta complexidade de forma articulada à disp
sição de todos.  

(    ) Representa uma estratégia para modificar a forma trad
cional de prestação de assistência à saúde funcionando 
como uma proposta de reorganização da atenção básica 
como eixo de reorientação do modelo assistencial. Fu
ciona como uma nova concepção de saúde não mais 
centrada somente na assistência à doença, mas, sobret
do, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos 
fatores que a colocam em risco. 

(    ) Promove a saúde da população por meio de ações bás
cas, para evitar que as pessoas fiquem doentes, e, se f
carem deve-se encaminhar todos os doentes para níveis 
de maior complexidade garantindo o princípio da int
gralidade da atenção da saúde. 

 
A) V, F, V, V, F 
B) V, F, V, V, V 
C) V, V, V, V, F 
D) F, F, V, V, V 
E) F, V, F, V, F 

 
22. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a alternat
va correta. 

(    ) A atenção básica está centrada na família, entendida e 
percebida a partir do seu ambiente físico e s
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nte briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematica-
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas insta-
lou, através de conjuntura política, um campus universitário 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro Federal de Ensino Tecnológico 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Saúde da Família foi concebido pelo Mi-
nistério da Saúde com o objetivo de reorganizar a prática 
assistencial em novas bases e critérios, substituindo o modelo 
tradicional de assistência hospitalar voltado para a cura de 

a Família, marque a alternativa 

É comprovado que unidades básicas de saúde, funcio-
nando adequadamente, de forma resolutiva, oportuna e 
humanizada, são capazes de resolver, com qualidade, a 
grande maioria dos problemas de saúde da população. O 
restante precisará, em parte, de atendimento em ambula-
tórios de especialidades e apenas um pequeno número 

aráter substitutivo o programa procura 
estabelecer as práticas convencionais de assistência 
substituindo o novo processo de trabalho centrado na 

Pelo melhor conhecimento da clientela e pelo acompa-
nhamento detido dos casos, permite ordenar os encami-
nhamentos e racionalizar o uso da tecnologia e dos re-

icos mais caros. Desta forma, coloca a 
média e alta complexidade de forma articulada à dispo-

Representa uma estratégia para modificar a forma tradi-
cional de prestação de assistência à saúde funcionando 

ção da atenção básica 
como eixo de reorientação do modelo assistencial. Fun-
ciona como uma nova concepção de saúde não mais 

trada somente na assistência à doença, mas, sobretu-
do, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos 

Promove a saúde da população por meio de ações bási-
cas, para evitar que as pessoas fiquem doentes, e, se fi-

se encaminhar todos os doentes para níveis 
de maior complexidade garantindo o princípio da inte-

Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a alternati-

A atenção básica está centrada na família, entendida e 
percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que 

vem possibilitando às equipes da família uma compr
ensão ampliada do processo saúde/doença e da necess
dade de intervenções que vão além de práticas curativas.

(    ) Atualmente a Unidade de Saúde da Família está inserida 
no terceiro nível de ações e serviços do sistema local de 
saúde, sendo considerada como atendimento básico uma 
vez que ações mais especializadas são referenciadas a 
níveis mais complexos do sistema de saúde.

(    ) Cada equipe é responsável por um conjunto de probl
mas muito bem delimitados e pelo planejamento e ex
cução de ações capazes de resolvê
por meio da vinculação de cada equipe a um certo n
mero de pacientes previamente inscritos, do atendimento 
à demanda que espontaneamente procura a unidade, 
bem como pela responsabilidade em relação aos pr
blemas coletivos. 

(    ) A implantação do Programa Saúde da Família por si só 
não significa que o modelo assistencial esteja sendo 
modificado, pois o que se predomina no país caracter
za-se pelo individualismo, 
recursos tecnológicos disponíveis e pela baixa resolub
lidade, gerando alto grau de insatisfação para os gest
res, profissionais de saúde e principalmente pela pop
lação que utiliza os serviços.

 
A) V, V, V, V 
B) V, V, V, F 
C) V, F, V, F 
D) V, F, V, V 
E) V, F, V, F 

 
23. Faça a associação correta e, em seguida, marque a altern
tiva certa. 

( 1 ) Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo
( 2 ) Integralidade da Atenção
( 3 ) Intersetorialidade 
( 4 ) Educação em Saúde 
 
(    ) A equipe deve estar capacitada a oferecer de forma 

conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tr
tamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 
quanto coletivo. 

(    ) Objetiva a apropriação do conhecimento sobre o proce
so saúde-doença incluindo fatores 
à saúde bucal, assim como a possibilitar ao usuário m
dar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia.

(    ) A atuação da equipe de saúde bucal não deve se limitar 
exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho té
nico–odontológico. Deve interagir com profissionais de 
outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, 
permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, 
atenta ao contexto sócio
está inserido. 

(    ) As ações de promoção de saúde são
escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indú
tria, o governo, as organizações não
outras instituições estiverem envolvidas.

 
A) 2, 4, 1, 3 
B) 2, 4, 3, 1 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 2, 3, 1, 4 
E) 1, 4, 2, 3 

 

 

3 

vem possibilitando às equipes da família uma compre-
ensão ampliada do processo saúde/doença e da necessi-
dade de intervenções que vão além de práticas curativas. 
Atualmente a Unidade de Saúde da Família está inserida 

ações e serviços do sistema local de 
saúde, sendo considerada como atendimento básico uma 
vez que ações mais especializadas são referenciadas a 
níveis mais complexos do sistema de saúde. 
Cada equipe é responsável por um conjunto de proble-

bem delimitados e pelo planejamento e exe-
cução de ações capazes de resolvê-los, o que ocorreria 
por meio da vinculação de cada equipe a um certo nú-
mero de pacientes previamente inscritos, do atendimento 
à demanda que espontaneamente procura a unidade, 

como pela responsabilidade em relação aos pro-

A implantação do Programa Saúde da Família por si só 
não significa que o modelo assistencial esteja sendo 
modificado, pois o que se predomina no país caracteri-

se pelo individualismo, pela utilização irracional dos 
recursos tecnológicos disponíveis e pela baixa resolubi-
lidade, gerando alto grau de insatisfação para os gesto-
res, profissionais de saúde e principalmente pela popu-
lação que utiliza os serviços.  

Faça a associação correta e, em seguida, marque a alterna-

Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo 
Integralidade da Atenção 

estar capacitada a oferecer de forma 
conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tra-
tamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 

Objetiva a apropriação do conhecimento sobre o proces-
doença incluindo fatores de risco e de proteção 

à saúde bucal, assim como a possibilitar ao usuário mu-
o na conquista de sua autonomia. 

A atuação da equipe de saúde bucal não deve se limitar 
exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho téc-

lógico. Deve interagir com profissionais de 
outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, 
permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, 
atenta ao contexto sócio-econômico-cultural no qual ele 

As ações de promoção de saúde são mais efetivas se a 
escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indús-
tria, o governo, as organizações não-governamentais e 
outras instituições estiverem envolvidas. 
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24. Em ações coletivas, a aplicação tópica de flúor (ATF) 
visa à prevenção e controle da cárie através da utilização de 
produtos fluorados. Para tanto, deve-se levar em consideração 
a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais 
do local onde a ação será realizada. Em quais das situações 
abaixo se deve recomendar a ATF? 

I.  A água de abastecimento público não é fluoretada.
II.  A água de abastecimento contém naturalmente ba

xos teores de flúor (até 0,54 ppm F).
III.  CPO-D maior que 3 aos 12 anos de idade.
IV.  Menos de 30% dos indivíduos do grupo livres de c

rie aos 12 anos de idade. 
 

A) Todas as alternativas estão corretas 
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 III e IV estão corretas 

 
25. As reações de presa das ligas de amálgama com o merc
rio são geralmente descritas por fases metalúrgicas que são 
designadas por letras gregas: 
 

Fase γ - Ag3Sn 
Fase γ1 – Ag2Hg3      
Fase γ2 – Sn 7-8Hg 

Fase η - Cu6Sn5  

 

Marque “V” se a afirmação for verdadeira e “F” se for falsa e, 
em seguida, assinale a alternativa correta: 

(    ) A fase γ2 é menos estável 
(    ) As fases γ e γ1 são estáveis no meio oral
(    ) O componente mais fraco é a fase γ 
(    ) A dureza da fase γ é maior que a dureza da fase 
(    ) A formação da fase η promove a diminuição da fase 
 

A) V, F, V, F, V 
B) V, F, F, F, V 
C) V, V, F, V, V 
D) F, F, F, V, V 
E) F, F, V, F, F  

 
26. Sobre os anestésicos locais utilizados em odontologia 
analise as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa 
correta.  

(    ) A rápida absorção do anestésico sem vasoconstritor 
cauda dor, eleva o nível de estresse, e, como 
cia diminui a liberação de adrenalina endógena.

(    ) A mepivacaína associada à adrenalina é o anestésico que 
quando utilizado em doses elevadas pode induzir ao 
quadro de metemoglobinemia no feto, quando aplicado 
em pacientes gestantes. 

(    ) O vasoconstritor utilizado com o anestésico prilocaína é 
a felipressina. 

(    ) A lidocaína é considerada o anestésico mais seguro 
durante a gestação, quando utilizado em do
das.  

 
A) V, F, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, V 
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, F 
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aplicação tópica de flúor (ATF) 
visa à prevenção e controle da cárie através da utilização de 

se levar em consideração 
a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais 

quais das situações 

A água de abastecimento público não é fluoretada. 
A água de abastecimento contém naturalmente bai-
xos teores de flúor (até 0,54 ppm F). 

D maior que 3 aos 12 anos de idade. 
do grupo livres de cá-

 

amálgama com o mercú-
rio são geralmente descritas por fases metalúrgicas que são 

     

 

Marque “V” se a afirmação for verdadeira e “F” se for falsa e, 

são estáveis no meio oral 

é maior que a dureza da fase γ1 

promove a diminuição da fase γ2 

Sobre os anestésicos locais utilizados em odontologia 
analise as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa 

o do anestésico sem vasoconstritor 
cauda dor, eleva o nível de estresse, e, como consequên-

diminui a liberação de adrenalina endógena. 
A mepivacaína associada à adrenalina é o anestésico que 
quando utilizado em doses elevadas pode induzir ao 
quadro de metemoglobinemia no feto, quando aplicado 

O vasoconstritor utilizado com o anestésico prilocaína é 

A lidocaína é considerada o anestésico mais seguro 
durante a gestação, quando utilizado em doses adequa-

27. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a 
alternativa correta. 

(    ) A função dos anestésicos locais é bloquear o fluxo de 
íons sódio para dentro do nervo, impedindo, 
ma, a gênese e a propagação do impulso nervoso.

(    ) Em pH ácido a anestesia pode não se instalar, pois o pH 
alto limita a formação de base livre, a única forma que o 
anestésico tem para se difundir através da membrana do 
neurônio. 

(    ) Fibras nervosas não-mielinizadas e de menor diâmetro 
são as primeiras a sofrer a ação dos anestésicos locais.

(    ) Os vasoconstritores são usados para impedir a absorção 
sistêmica do anestésico local e mantê
a fibra nervosa por mais tempo aum
da ação anestésica, no entanto, tem como inconveniente 
o aumento da toxicidade e diminuição da hemostasia l
cal. 

 
A) V, V, V, V 
B) V, F, F, V 
C) F, F, V, V 
D) F, V, F, V 
E) V, F, V, F 

 
28. Assinale a alternativa correta:

I.  Para ser esterilizado em 
samente limpo deve ser acondicionado em pacotes, 
os quais devem ser feitos com papel manilha ou 
kraft, tecido de algodão cru ou filme de poliamida, 
papel alumínio e caixas metálicas fechadas.

II.  Os principais indicadores de esteril
micos representados pelas tiras ou fitas de celulose 
impregnadas com substâncias químicas sensíveis a 
determinadas temperaturas. São úteis para controle 
do material que foi ou não submetido ao proced
mento de esterilização, podendo indicar 
de deste procedimento.

III.  Para reduzir a quantidade de microrganismos na b
ca do paciente uma correta anti
ou pré-tratamento é altamente satisfatória, caracter
zando uma medida eficiente no controle da infecção 
cruzada. Na anti-sepsia podem ser utilizados: sol
ção de clorexidina (2,0%), compostos de iodo (Pov
dona-Iodine, PVP-I, de 1 a 1,5%) e água oxigenada a 
10 volumes. 

 
A) Apenas I e II estão corretas
B) Apenas I e III estão corretas
C) Apenas II e III estão corretas
D) Apenas III está correta
E) todas as alternativas estão incorretas

 
29. É uma desordem auto-imune sistêmica crônica que envo
ve as glândulas salivares e lacrimais resultando em xerost
mia e xeroftalmia. 

A) Síndrome de Pierre Robin
B) Síndrome de Ascher 
C) Síndrome de Sjögren
D) Síndrome de Behçet 
E) Sindrome de Stevens
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Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a 

A função dos anestésicos locais é bloquear o fluxo de 
íons sódio para dentro do nervo, impedindo, desta for-
ma, a gênese e a propagação do impulso nervoso. 
Em pH ácido a anestesia pode não se instalar, pois o pH 
alto limita a formação de base livre, a única forma que o 
anestésico tem para se difundir através da membrana do 

mielinizadas e de menor diâmetro 
são as primeiras a sofrer a ação dos anestésicos locais. 
Os vasoconstritores são usados para impedir a absorção 
sistêmica do anestésico local e mantê-lo em contato com 
a fibra nervosa por mais tempo aumentando a duração 
da ação anestésica, no entanto, tem como inconveniente 
o aumento da toxicidade e diminuição da hemostasia lo-

Assinale a alternativa correta: 

Para ser esterilizado em autoclave, o material rigoro-
samente limpo deve ser acondicionado em pacotes, 
os quais devem ser feitos com papel manilha ou 

, tecido de algodão cru ou filme de poliamida, 
papel alumínio e caixas metálicas fechadas. 
Os principais indicadores de esterilidade são os quí-
micos representados pelas tiras ou fitas de celulose 
impregnadas com substâncias químicas sensíveis a 
determinadas temperaturas. São úteis para controle 
do material que foi ou não submetido ao procedi-
mento de esterilização, podendo indicar a efetivida-
de deste procedimento. 
Para reduzir a quantidade de microrganismos na bo-
ca do paciente uma correta anti-sepsia pré-cirúrgica 

tratamento é altamente satisfatória, caracteri-
zando uma medida eficiente no controle da infecção 

sepsia podem ser utilizados: solu-
ção de clorexidina (2,0%), compostos de iodo (Povi-

I, de 1 a 1,5%) e água oxigenada a 

Apenas I e II estão corretas 
Apenas I e III estão corretas 
Apenas II e III estão corretas 

orreta 
todas as alternativas estão incorretas 

imune sistêmica crônica que envol-
ve as glândulas salivares e lacrimais resultando em xerosto-

Síndrome de Pierre Robin 
Síndrome de Ascher  
Síndrome de Sjögren 

 
Sindrome de Stevens-Johnson 
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30. Marque a alternativa correta. 

(    ) Cobreiro ou herpes-zoster é uma infecção viral dolorida 
de um ou mais nervos. A infecção cria uma erupção 
cheia de bolhas, gerando coceira e dor na região do ne
vo afetado. É causada após infecção inicial do vírus he
pes simples tipo 2, onde permanece latente nas termin
ções nervosas até que o vírus seja reativado.

(    ) As bolhas do cobreiro parecem idênticas às da catapora, 
o que não deve ser surpresa nenhuma, já que o 
e a catapora são causados pelo mesmo vírus, o vírus v
ricela-zoster,  

(    ) A catapora é a  infecção primária do vírus varicela
zoster. 

(    ) O vírus herpes simples tipo 1 causa lesões na borda do 
vermelhão e da pele adjacente dos lábios, denomi
herpes labial, sendo esta  a localização mais comum de 
recorrência para este vírus. 

 
A) V, F, V, V 
B) V, F, F, F  
C) F, V, F, F  
D) F, V, V, V 
E) F, V, F, V 

 
31. Marque a alternativa correta. 

(    ) Papiloma escamoso é uma lesão induzida pelo HPV, 
(    ) A leucoplasia é facilmente diagnosticada clinicamente 

de qualquer outra placa ou mancha branca, porque seu 
aspecto esbranquiçado diminui muito ou desaparece 
quando a bochecha é evertida ou esticada. 

(    ) Queilite actínica é uma alteração pré-maligna do verm
lhão do lábio inferior, resultante da exposição excessiva 
ao sol.  

(    ) A maioria das lesões malignas da boca são diagnostic
das como carcinoma de células basais 

 
A) V, V, V, V 
B) V, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) F, F, V, F 
E) F, V, F, V  

 
32. Ter informações sobre o Código de Ética Odontológica 
(CEO) tem grande importância uma vez que a busca do c
nhecimento de tal normativa possibilita uma constante melh
ria do exercício profissional da Odontologia. Com base no 
CEO assinale a alternativa incorreta. 

A) O CEO estabelece normas deontológicas que devem 
ser seguidas pelos cirurgiões-dentistas, entidades e 
operadoras de planos de saúde, bem como pelos pr
fissionais de categorias auxiliares reconhecidos pelo 
CFO, cada um dentro das suas atribuições específ
cas. 

B) Os profissionais de odontologia devem comunicar 
aos Conselhos Regionais sobre atividades que cara
terizem o exercício ilegal da Odontologia e que s
jam de seu conhecimento, caracterizada pelas cond
ções: sem habilitação profissional (que é a ausência 
do registro do diploma no CRO) ou sem habilitação 
legal (que é não possuir diploma de curso superior 
em odontologia). 

C) Constitui dever fundamental dos profissionais e e
tidades de odontologia elaborar e manter atualizados 
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zoster é uma infecção viral dolorida 
de um ou mais nervos. A infecção cria uma erupção 
cheia de bolhas, gerando coceira e dor na região do ner-

causada após infecção inicial do vírus her-
pes simples tipo 2, onde permanece latente nas termina-
ções nervosas até que o vírus seja reativado. 
As bolhas do cobreiro parecem idênticas às da catapora, 
o que não deve ser surpresa nenhuma, já que o cobreiro 
e a catapora são causados pelo mesmo vírus, o vírus va-

A catapora é a  infecção primária do vírus varicela-

O vírus herpes simples tipo 1 causa lesões na borda do 
vermelhão e da pele adjacente dos lábios, denominada 
herpes labial, sendo esta  a localização mais comum de 

Papiloma escamoso é uma lesão induzida pelo HPV,  
sia é facilmente diagnosticada clinicamente 

de qualquer outra placa ou mancha branca, porque seu 
aspecto esbranquiçado diminui muito ou desaparece 
quando a bochecha é evertida ou esticada.  

maligna do verme-
do lábio inferior, resultante da exposição excessiva 

A maioria das lesões malignas da boca são diagnostica-

Ética Odontológica 
(CEO) tem grande importância uma vez que a busca do co-
nhecimento de tal normativa possibilita uma constante melho-
ria do exercício profissional da Odontologia. Com base no 

tológicas que devem 
dentistas, entidades e 

operadoras de planos de saúde, bem como pelos pro-
fissionais de categorias auxiliares reconhecidos pelo 
CFO, cada um dentro das suas atribuições específi-

devem comunicar 
aos Conselhos Regionais sobre atividades que carac-
terizem o exercício ilegal da Odontologia e que se-

caracterizada pelas condi-
ções: sem habilitação profissional (que é a ausência 

CRO) ou sem habilitação 
legal (que é não possuir diploma de curso superior 

Constitui dever fundamental dos profissionais e en-
elaborar e manter atualizados 

os prontuários de pacientes, conservando
quivo próprio. 

D) É dever fundamental dos profissionais e entidades de 
odontologia garantir ao paciente ou seu responsável 
legal, acesso a seu prontuário, sempre que for e
pressamente solicitado, podendo conceder cópia do 
documento, mediante recibo de entrega, pois embo
o profissional seja responsável pela guarda do pro
tuário, este pertence, por direito, ao paciente. 

E) O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento, ou 
submeter-se a tal situação, inclusive por parte de 
convênios e credenciamentos, de valores dos serv
ços profissionais, não os fixando de forma irrisória 
ou inferior aos valores referenciais para procedime
tos odontológicos. 

 
33. Sobre o traumatismo em dentes decíduos assinale a alte
nativa incorreta. 

A) As maloclusões e alterações miofuncionais, como 
protrusão dos incisivos superiores e falta de sel
mento labial, podem ser considerados fatores predi
ponentes ao traumatismo .

B) O traumatismo dental podem causar lesões nos tec
dos duros do dente e lesões nos tecidos de suporte, 
sendo que é mais comum na dentição 
trauma em tecido periodontal e na permanente em 
tecido dental, pois o osso da criança é mais resiliente 
levando a um maior número de deslocamentos do 
que fraturas dentais nos dentes decíduos.

C) Nos casos de concussão indica
ciada ao uso de anti-
área traumatizada pode estar contaminada.

D) O dente intruído tem uma capacidade de reerupção, 
desde que este trauma não tenha afetado a integrid
de da região. Após a reerupão do dente, este pode 
necrosar ou sofrer reabsorções que necessitem tr
tamento. 

E) Devido à proximidade dos ápices dos dentes dec
duos com o germe dos sucessores permanentes, as 
consequências para a dentição permanente podem 
existir tanto no trauma direto do dente decíduo qua
to na infecção que se desenvolve subsequente a ele, 
levando à alteração no germe do dente permanente 
sucessor.  

 
34. A palavra afta significa “eu inflamo”, ou “eu ascendo” ou, 
ainda, “eu queimo”. Sobre as aftas bucais assinale a alternat
va correta. 

(    ) Aftas menores são ulcerações muito dolorosas ou arde
tes, de 1cm de diâmetro em média, e que afetam a m
cosa bucal em áreas queratinizadas. Na maioria dos p
cientes apresentam-se como lesões isoladas, mas podem 
ser únicas ou múltiplas. Seu processo de reparação dura 
em torno de 5 a 10 dias, sem deixar cicatrizes.

(    ) Aftas maiores são ulcerações maiores com extensões de 
3 a 4cm. São necrosantes e extremamente dolorosas. 
Leva cerca de 2 a 6 semanas para regredir, deixando c
catrizes fibrosas e definitivas.

(    ) Aftas herpetiformes são caracterizadas pela multiplic
dade de diminutas e dolorosas lesões ulceradas simult
neas na mucosa bucal. Seu nome resulta da sua sem
lhança com as lesões da estomatite herpética, no enta
to, não estão associadas com a infecção primária 
pes simples. 
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os prontuários de pacientes, conservando-os em ar-

dever fundamental dos profissionais e entidades de 
garantir ao paciente ou seu responsável 

legal, acesso a seu prontuário, sempre que for ex-
pressamente solicitado, podendo conceder cópia do 
documento, mediante recibo de entrega, pois embora 
o profissional seja responsável pela guarda do pron-
tuário, este pertence, por direito, ao paciente.  

dentista deve evitar o aviltamento, ou 
se a tal situação, inclusive por parte de 

convênios e credenciamentos, de valores dos servi-
os profissionais, não os fixando de forma irrisória 

ou inferior aos valores referenciais para procedimen-

Sobre o traumatismo em dentes decíduos assinale a alter-

As maloclusões e alterações miofuncionais, como 
ão dos incisivos superiores e falta de sela-

mento labial, podem ser considerados fatores predis-
ponentes ao traumatismo . 
O traumatismo dental podem causar lesões nos teci-
dos duros do dente e lesões nos tecidos de suporte, 
sendo que é mais comum na dentição decídua o 
trauma em tecido periodontal e na permanente em 
tecido dental, pois o osso da criança é mais resiliente 
levando a um maior número de deslocamentos do 
que fraturas dentais nos dentes decíduos. 
Nos casos de concussão indica-se a exodontia asso-

-inflamatório e antibiótico pois a 
área traumatizada pode estar contaminada. 
O dente intruído tem uma capacidade de reerupção, 
desde que este trauma não tenha afetado a integrida-
de da região. Após a reerupão do dente, este pode 

ofrer reabsorções que necessitem tra-

Devido à proximidade dos ápices dos dentes decí-
duos com o germe dos sucessores permanentes, as 

para a dentição permanente podem 
existir tanto no trauma direto do dente decíduo quan-

e se desenvolve subsequente a ele, 
levando à alteração no germe do dente permanente 

A palavra afta significa “eu inflamo”, ou “eu ascendo” ou, 
ainda, “eu queimo”. Sobre as aftas bucais assinale a alternati-

são ulcerações muito dolorosas ou arden-
tes, de 1cm de diâmetro em média, e que afetam a mu-
cosa bucal em áreas queratinizadas. Na maioria dos pa-

se como lesões isoladas, mas podem 
ser únicas ou múltiplas. Seu processo de reparação dura 

torno de 5 a 10 dias, sem deixar cicatrizes. 
Aftas maiores são ulcerações maiores com extensões de 
3 a 4cm. São necrosantes e extremamente dolorosas. 
Leva cerca de 2 a 6 semanas para regredir, deixando ci-
catrizes fibrosas e definitivas. 

herpetiformes são caracterizadas pela multiplici-
dade de diminutas e dolorosas lesões ulceradas simultâ-
neas na mucosa bucal. Seu nome resulta da sua seme-
lhança com as lesões da estomatite herpética, no entan-
to, não estão associadas com a infecção primária do her-
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(    ) O aparecimento de aftas pode estar relacionado a m
mentos de estresse físico ou psicológico, alterações de 
hábitos alimentares ou condições sistêmicas que possam 
modificar a reatividade do sistema imunológico.

(    ) Existe uma forte associação entre pacientes anêmicos, 
em virtude de deficiência de vitamina B e ferro, com a 
quantidade de aftas bucais. 

 
A) F, V, V, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) V, V, F, V, V 
D) V, V, V, V, V 
E) F, F, F, F, F 

 
35. Sobre as lesões cervicais não cariosas, marque a alter
va correta. 

I.  A abrasão é considerada a perda por desgaste de t
cido dentário ocasionada por objetos ou substâncias 
externas, que produzem uma ação mecânica pronu
ciada. 

II.  A erosão é a perda de tecido dentário resultante de 
um processo químico, associado ou não a bactérias 
orais, podendo ter origem extrínseca, intrínseca ou 
idiopática 

III.  Abfração é o desgaste fisiológico e gradual da estr
tura dental causada pelo contato entre os dentes a
tagonistas durante a oclusão e a mastigação.

IV.  Atrição é a perda de estrutura dentária resultante de 
flexão da coroa durante a função oclusal, decorrentes 
do excesso de esforço. Pode originar
rências oclusais, do apertamento ou até mesmo de 
esforço mastigatório. 

 
A) Apenas I está correta 
B) Apenas I e II estão corretas 
C) Apenas I, II e III estão corretas 
D) Apenas I, III e IV estão corretas  
E) Todas as alternativas estão corretas 

 
36. Um paciente do gênero masculino, 9 anos de idade, p
sando 25 kg, se encaminhou para o posto de saúde, acomp
nhado do responsável, se queixando de dor de dente. Ao 
exame clínico, foi verificado lesão de cárie extensa no el
mento 75 e fístula. Qual das alternativas abaixo apresenta 
todas as prescrições medicamentosas corretas para este pac
ente? 

A) erititomicina (250mg/5ml) – 5ml de 6 em 6 horas + 
ibuprofeno gotas (100mg/ml) de 4 em 4 horas + d
pirona sódica (500mg/ml) – 25 gotas de 6 em 6 h
ras 

B) erititomicina (250mg/ml) – 5ml de 8 em 8 horas + 
ibuprofeno gotas (300mg/ml) de 8 em 8 horas + d
pirona sódica (500mg/ml) – 13 a 14 gotas de 6 em 6 
horas 

C) amoxicilina (250mg/ml) – 5ml de 6 em 6 horas + 
nimesulide gotas (50mg/ml ) – 13 a 14 gotas de 12 
em 12 horas + paracetamol gotas 100mg/ml 
tas de 6 em 6 horas 

D) amoxicilina (250mg/ml) – 5ml de 8 em 8 horas + 
nimesulide gotas (50mg/ml ) – 13 a 14 gotas de 
em 12 horas + ibuprofeno gotas (100mg/ml) de 8 em 
8 horas. 

E) amoxicilina (250mg/5ml) – 5ml de 8 em 8 horas + 
nimesulide gotas (50mg/ml ) – 25 gotas de 12 em 12 
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O aparecimento de aftas pode estar relacionado a mo-
mentos de estresse físico ou psicológico, alterações de 
hábitos alimentares ou condições sistêmicas que possam 
modificar a reatividade do sistema imunológico. 

forte associação entre pacientes anêmicos, 
em virtude de deficiência de vitamina B e ferro, com a 

Sobre as lesões cervicais não cariosas, marque a alternati-

A abrasão é considerada a perda por desgaste de te-
cido dentário ocasionada por objetos ou substâncias 
externas, que produzem uma ação mecânica pronun-

A erosão é a perda de tecido dentário resultante de 
u não a bactérias 

orais, podendo ter origem extrínseca, intrínseca ou 

Abfração é o desgaste fisiológico e gradual da estru-
tura dental causada pelo contato entre os dentes an-
tagonistas durante a oclusão e a mastigação. 

estrutura dentária resultante de 
flexão da coroa durante a função oclusal, decorrentes 
do excesso de esforço. Pode originar-se de interfe-
rências oclusais, do apertamento ou até mesmo de 

 

Um paciente do gênero masculino, 9 anos de idade, pe-
sando 25 kg, se encaminhou para o posto de saúde, acompa-

o de dor de dente. Ao 
exame clínico, foi verificado lesão de cárie extensa no ele-
mento 75 e fístula. Qual das alternativas abaixo apresenta 
todas as prescrições medicamentosas corretas para este paci-

5ml de 6 em 6 horas + 
buprofeno gotas (100mg/ml) de 4 em 4 horas + di-

25 gotas de 6 em 6 ho-

5ml de 8 em 8 horas + 
ibuprofeno gotas (300mg/ml) de 8 em 8 horas + di-

13 a 14 gotas de 6 em 6 

5ml de 6 em 6 horas + 
13 a 14 gotas de 12 

em 12 horas + paracetamol gotas 100mg/ml – 25 go-

5ml de 8 em 8 horas + 
13 a 14 gotas de 12 

em 12 horas + ibuprofeno gotas (100mg/ml) de 8 em 

5ml de 8 em 8 horas + 
25 gotas de 12 em 12 

horas + acetominofeno gotas 200mg/ml 
de 6 em 6 horas 

 
37. Assinale a alternativa correta:

I.  Parúlide é uma massa de tecido de granulação infl
mado subagudo que pode aparecer próximo ao el
mento dentário necrosado.

II.  A angina de Ludwig é uma celulite agressiva que se 
espalha rapidamente apresentando
mento edemaciado periorbitár
das pálpebras e da conjuntiva.

III.  A radiação óssea resulta em danos aos osteócitos e 
ao sistema microvascular local. O osso alterado 
presenta um problema primário de hipóxia, hipoc
lularidade e hipovascularidade conhecido como o
teomielite. O trauma local leva a uma não cicatriz
ção óssea e uma infecção bacteriana secundária pode 
se instalar no local. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas
B) Apenas I está correta
C) Apenas I e II estão corretas
D) Apenas II e III estão corretas
E) Apenas I e III estão corretas

 
38. Sobre os maus-tratos contra a criança e o adolescente 
marque a alternativa correta: 

I.  O cirurgião-dentista é obrigado, por força de Lei F
deral, a comunicar casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra a criança ou adolescente ao 
conselho tutelar ou autoridade competente.

II.  Como profissional de saúde, infelizmente o cirurg
ão-dentista encontra
em relação à detecção dos maus
mente os traumas físicos associados ao abuso oco
rem nas áreas da face, cabeça e pescoço, e se cara
terizam principalmente como formas de abuso sex
al. 

III.  O ato de omissão do responsável pela criança ou 
dolescente em promover as necessidades básicas p
ra o seu desenvolvimento é considerado uma forma 
de mau-trato de carac
em prejuízo ao bem
psicológica da criança.

IV.  O quadro de fraturas múltiplas, com equimoses e 
hematomas generalizados, lesões cerebromeníngeas, 
paralisias, hemorragias oculares, fontanelas tensas
convulsões ou deformações ósseas (dos dedos, das 
vértebras lombares) com 
sobre o estado geral da criança e que constituem 
uma causa frequente
de morte é denominado de síndrome de Caffey
Kempe ou síndrome da criança espancada.

 
A) Todas as alternativas estão corretas
B) Apenas I  e II estão corretas
C) Apenas I, II e III estão corretas
D) Apenas I e IV estão corretas
E) Apenas I, II e IV estão corretas
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horas + acetominofeno gotas 200mg/ml – 25 gotas 

correta: 

Parúlide é uma massa de tecido de granulação infla-
mado subagudo que pode aparecer próximo ao ele-
mento dentário necrosado. 
A angina de Ludwig é uma celulite agressiva que se 
espalha rapidamente apresentando-se como um au-
mento edemaciado periorbitário, com envolvimento 
das pálpebras e da conjuntiva. 
A radiação óssea resulta em danos aos osteócitos e 
ao sistema microvascular local. O osso alterado a-
presenta um problema primário de hipóxia, hipoce-

laridade e hipovascularidade conhecido como os-
te. O trauma local leva a uma não cicatriza-

ção óssea e uma infecção bacteriana secundária pode 

Todas as alternativas estão corretas 
Apenas I está correta 
Apenas I e II estão corretas 
Apenas II e III estão corretas 

o corretas 

tratos contra a criança e o adolescente 
 

dentista é obrigado, por força de Lei Fe-
deral, a comunicar casos de suspeita ou confirmação 

tratos contra a criança ou adolescente ao 
nselho tutelar ou autoridade competente. 

Como profissional de saúde, infelizmente o cirurgi-
dentista encontra-se em situação desprivilegiada 

em relação à detecção dos maus-tratos, pois, rara-
mente os traumas físicos associados ao abuso ocor-

a face, cabeça e pescoço, e se carac-
terizam principalmente como formas de abuso sexu-

O ato de omissão do responsável pela criança ou a-
dolescente em promover as necessidades básicas pa-
ra o seu desenvolvimento é considerado uma forma 

trato de característica leve, pois não implica 
em prejuízo ao bem-estar, à integridade física ou 
psicológica da criança. 

quadro de fraturas múltiplas, com equimoses e 
hematomas generalizados, lesões cerebromeníngeas, 
paralisias, hemorragias oculares, fontanelas tensas, 
convulsões ou deformações ósseas (dos dedos, das 
vértebras lombares) com frequentes repercussões 
sobre o estado geral da criança e que constituem 

frequente de invalidez permanente e até 
de morte é denominado de síndrome de Caffey-

ome da criança espancada. 

Todas as alternativas estão corretas 
Apenas I  e II estão corretas 
Apenas I, II e III estão corretas 
Apenas I e IV estão corretas 
Apenas I, II e IV estão corretas 
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

39. Analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a 
alternativa correta. 

I.  O vírus da hepatite B (HBV) é um dos agentes i
fecciosos mais resistentes, permanecendo viável em 
instrumento contaminado, seco, por mais de duas 
semanas. A maioria dos agentes desinfetantes não 
exerce ação sobre tais vírus. O HBV é tr
por várias vias e pode estar presente no sangue em 
concentrações muito elevadas. Assim, quantidades 
insignificantes de sangue podem transmitir o vírus.

II.  A vacina contra hepatite B e C deve ser aplicada em 
3 doses: primeira dose, segunda dose após 
terceira dose após 6 meses. 

III.  Um dos inconvenientes da vacina contra hepatite B é 
que não existe teste sorológico para comprovação de 
imunidade após o término do esquema vacinal.

IV.  Deve-se ter grande preocupação com a síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS) causada pelo v
rus HIV, pois, além do sangue e sêmen que veiculam 
grande quantidade de vírus e são as vias pelas quais 
geralmente ocorre transmissão, o vírus está também 
presente nas secreções do organismo como a saliva e 
apresentando poder de infectividade.

 
A) Apenas I, II e III são verdadeiras 
B) Apenas I e II são verdadeiras 
C) Apenas I e IV são verdadeiras  
D) Apenas II e IV são verdadeiras 
E) c) Todas as alternativas são verdadeiras

 
40. Marque a alternativa que explica corretamente o que é 
ulectomia. 

A) É a remoção e reposicionamento do freio lingual, l
bial ou bridas. 

B) É a remoção de uma protuberância densa, sólida s
tuada na mandíbula ou palato (torus mandibular ou 
palatino) 

C) É a remoção de cistos que se formam pela obstrução 
dos condutos excretores das pequenas glândulas m
cosas acessórias da cavidade bucal. 

D) É a remoção cirúrgica de formações anormais de t
cido muco-gengival sobre dentes não completamente 
erupcionados. 

E) É uma ligação ou junção tecidual feita após o proc
dimento cirúrgico, para reposicionamen
turas anatômicas que foram rompidas ou interromp
das. 
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Analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a 

vírus da hepatite B (HBV) é um dos agentes in-
fecciosos mais resistentes, permanecendo viável em 
instrumento contaminado, seco, por mais de duas 
semanas. A maioria dos agentes desinfetantes não 
exerce ação sobre tais vírus. O HBV é transmitido 
por várias vias e pode estar presente no sangue em 
concentrações muito elevadas. Assim, quantidades 
insignificantes de sangue podem transmitir o vírus. 
A vacina contra hepatite B e C deve ser aplicada em 
3 doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês e 

Um dos inconvenientes da vacina contra hepatite B é 
que não existe teste sorológico para comprovação de 
imunidade após o término do esquema vacinal. 

se ter grande preocupação com a síndrome da 
rida (AIDS) causada pelo ví-

rus HIV, pois, além do sangue e sêmen que veiculam 
grande quantidade de vírus e são as vias pelas quais 
geralmente ocorre transmissão, o vírus está também 
presente nas secreções do organismo como a saliva e 

infectividade. 

c) Todas as alternativas são verdadeiras 

Marque a alternativa que explica corretamente o que é 

a remoção e reposicionamento do freio lingual, la-

É a remoção de uma protuberância densa, sólida si-
tuada na mandíbula ou palato (torus mandibular ou 

É a remoção de cistos que se formam pela obstrução 
uenas glândulas mu-

 
É a remoção cirúrgica de formações anormais de te-

gengival sobre dentes não completamente 

É uma ligação ou junção tecidual feita após o proce-
dimento cirúrgico, para reposicionamento das estru-
turas anatômicas que foram rompidas ou interrompi-
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