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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/


CIRURGIÃO DENTISTA 

 

3 
 

TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

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

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

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

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

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

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 

saúde como um fenômeno social e humano. 
(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 
 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 
 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
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20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 
Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 

constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. Sobre o Câncer de Boca, é INCORRETO afirmar que 

 

A) acomete, de forma mais intensa, o sexo feminino, e apenas 10% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade 

superior a 50 anos. 

B) apresenta alta letalidade, mesmo podendo ser diagnosticado precocemente, inclusive em Unidade Básica de Saúde, 

constituindo-se, por isso, em um problema de saúde pública.  

C) o risco de aparecimento é potencializado drasticamente pelo uso crônico de álcool e tabaco associados. 

D) entre os fatores de risco para a doença, estão a radiação solar, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal adaptadas. 

E) se localiza, preferencialmente, na língua e no assoalho da boca. 

 

22. Acometendo, preferencialmente, homens acima dos 50 anos com história de álcool e tabaco, esta neoplasia maligna, 

de maior incidência na cavidade oral, localiza-se, principalmente, na língua, em sua borda lateral posterior, 

caracterizando-se como uma úlcera, que persiste com endurecimento e infiltração na periferia, associada ou não a 

vegetações, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas.  

 Tal conceito se aplica à(a) 

 

A) eritroplasia. 

B) leucoplasia.  

C) carcinoma espinocelular. 

D) líquen plano. 

E) queilose actínica. 

 

23. Com relação à gengivite, é INCORRETO afirmar que  

 

A) não evolui para periodontite, mesmo se não for tratada. 

B) escovação correta e o uso apropriado do fio dental para a remoção da placa e restos de alimentos são medidas de prevenção 

da doença. 

C) é o estágio inicial da doença gengival e tem como causa direta a presença da placa bacteriana. 

D) gengiva avermelhada, edemaciada e sensível, podendo sangrar durante a escovação, são sintomas clássicos desse quadro. 

E) retração gengival, outro sintoma da doença, confere aspecto alongado aos dentes. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta a complicação pós-anestésica mais comum em odontopediatria, considerando 

que esses acidentes e complicações são raros nessa especialidade odontológica, quando a anestesia local é bem 

conduzida. 
 

A) Trismo 

B) Paralisia temporária 

C) Úlcera traumática 

D) Fratura da agulha 

E) Hemorragia 
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25. A observância de vários critérios, dentre os quais, a realização de um adequado preparo protético do dente, é 

necessária ao êxito na colocação de uma prótese fixa.  

 Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Quanto menos paralelas forem as paredes axiais do dente preparado, maior será a retenção friccional da prótese.  

B) A presença de sulcos nos preparos reduz a possibilidade de deslocamento da coroa e limita sua inserção e remoção em uma 

única direção.  

C) Quando uma prótese é submetida a forças oblíquas que podem provocar sua rotação, a retenção vem prevenir o seu 

deslocamento.  
D) Quanto maior a altura das paredes, menor a área de resistência de um preparo para impedir o deslocamento da prótese 

quando submetida a forças laterais.  

E) Denomina-se resistência a qualidade que uma prótese apresenta de atuar contra as forças de deslocamento ao longo da sua 

via de inserção.  

 

26. Um dos principais fatores modificadores da doença periodontal é o tabagismo e isso porque, além de contribuir 

para a progressão da doença, afeta, igualmente, a resposta à terapia periodontal.  

 Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) O tabagismo leva a uma diminuição da profundidade de sondagem e da perda de inserção durante a terapia de manutenção. 

B) Em pacientes fumantes, é menor a chance de recorrência da doença periodontal.  

C) No fluido gengival de pacientes fumantes, evidencia-se diminuição de TNFα e PGE2.  
D) Devido a seu efeito vasoconstritor, o tabagismo provoca uma diminuição da perda de dentes após a terapia.  

E) O tabagismo provoca uma diminuição da resposta clínica ao debridamento da superfície radicular.  

 

27. Para um correto diagnóstico das alterações pulpares e periapicais necessárias, utilizam-se alguns testes.  

 Com base nisso, é CORRETO afirmar que  

 

A) na realização do teste elétrico, deve-se adotar corrente elétrica de baixa frequência e alta voltagem.  

B) teste elétrico em dentes com polpa normal produzem resposta com carga de alta intensidade.  

C) a resposta pulpar é considerada normal quando a dor cessa após os agentes térmicos serem retirados.  

D) a polpa está vital e em estágio inicial de alteração, quando a dor for aguda e persistir após a remoção do calor.  

E) a realização dos testes térmicos não demanda a comparação dos resultados com dentes vizinhos ou homólogos.  
 

28. A educação quanto aos hábitos alimentares é uma das maneiras de se atuar preventivamente em odontologia, 

sobretudo no que diz respeito ao público infantil. Com relação a tais hábitos, é INCORRETO afirmar que  

 

A) se formam precocemente, na vida do indivíduo.  

B) são determinados pelo ambiente próximo ao indivíduo.  

C) não sofrem influência do estilo de vida.  

D) são fortemente determinados pela psicodinâmica do desenvolvimento humano.  

E) estão relacionados com a variedade da natureza humana.  

 

29. Cisto odontogênico, que possui células epiteliais alteradas, caracterizadas pela perda do núcleo com preservação do 

contorno básico das células, também conhecidas como células fantasmas, é o  
 

A) Cisto odontogênico calcificante.  

B) Cisto de erupção.  

C) Cisto dentígero.  

D) Cisto primordial (queratocisto). 

E) Cisto gengival do adulto.  

 

30. O atendimento odontológico a pacientes com SIDA/HIV positivo deve ser norteado por uma anamnese criteriosa e 

avaliação dos exames complementares, visando resolver, da melhor forma, os problemas estomatognáticos desses 

pacientes. Dentre esses exames, assume especial importância o de 

 
A) eritrócitos.  

B) ureia.  

C) carga viral. 

D) EAS.  

E) TGO.  
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31. Na área odontológica, o uso de antimicrobianos é comum. Em relação a esse uso, o metronidazol apresenta eficácia 

nas infecções bacterianas, em que sua dosagem e frequência sejam, respectivamente, de  

 

A) 400 mg de 12/12 h. 

B) 500 mg de 6/6 h.  

C) 1.000 mg de 48/48 h. 

D) 400 mg de 8/8 h. 

E) 600 mg de 4/4 h. 

 

32. A tuberculose é resultante da inalação de núcleos secos de partículas, contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou 

espirro do doente na fase ativa de infecção das vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Sua transmissibilidade, 

porém, cai rapidamente, após o início do tratamento efetivo (BRASIL. Manual de Recomendações para o Controle 

da Tuberculose no Brasil, 2011).  

 Com relação a essa transmissão, é CORRETO afirmar que ela se faz por via respiratória,  

 

A) pela inalação de aerossóis, portanto a utilização de máscaras cirúrgicas duplas é suficiente para a proteção contra o bacilo. 

B) pela inalação de gotículas, portanto a utilização de máscaras cirúrgicas triplas é suficiente para a proteção contra o bacilo. 

C) pela inalação de gotículas, portanto a utilização de máscaras cirúrgicas duplas é suficiente para a proteção contra o bacilo. 

D) pela inalação de aerossóis, portanto a utilização de máscaras PFF-2 (padrão brasileiro e da União Europeia) ou N-95 

(padrão dos Estados Unidos) é suficiente para a proteção contra o bacilo.  

E) pela inalação de aerossóis, portanto a utilização de máscaras cirúrgicas triplas é suficiente para a proteção contra o bacilo. 

 

33. No diagnóstico de lesões dentárias, é indispensável se considerar que nem todas as lesões opacas representam cárie. 

Assim e partindo-se dessa premissa, temos que as superfícies dentais nos defeitos do desenvolvimento dentário de 

origem não fluorgênica se apresentarão 

 

A) esbranquiçadas ou amarelo-cremosas, bem demarcadas, rodeadas ou não por um halo marrom.  

B) amareladas, duras na sondagem, sem demarcação nas margens das lesões. 

C) brilhantes, macias na sondagem, com bordas difusas. 

D) lisas e brilhantes, com estrias brancas e uma cobertura branca nas cúspides. 

E) esbranquiçadas, opacas, com uma cobertura branca nas cúspides e incisais, ocorrendo, simetricamente, em dentes 

homólogos. 
 

34. Na prevenção e no tratamento das manifestações da doença cárie, o uso de materiais adesivos tem sido cada vez 

mais adotado. Na escolha desses materiais, deve-se atentar para a característica dos substratos (esmalte ou dentina) 

e, também, para sua origem (dentes decíduos ou permanentes). Sobre a utilização de materiais adesivos em dentes 

decíduos e permanentes, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) O mecanismo de adesão, em esmalte e dentina, baseia-se numa troca de substâncias, em que minerais dos tecidos duros são 

substituídos por monômeros resinosos, provenientes dos adesivos, que se aderem micromecanicamente, em porosidades 

criadas pela aplicação de um ácido.  

B) Os sistemas adesivos convencionais mais utilizados se caracterizam pela aplicação e lavagem de um condicionador ácido 

(ácido fosfórico em uma concentração entre 30 a 40%) que promove a remoção total da smear layer, seguida da aplicação 

de um primer e de uma resina adesiva sucessivamente (três passos), ou da aplicação simultânea do primer e da resina 
adesiva em uma única etapa (dois passos). 

C) Nos sistemas adesivos autocondicionantes, o condicionamento ácido ocorre simultaneamente à formação da camada 

híbrida. Assim, a possibilidade de sensibilidade pós-operatória é menor com a utilização desses sistemas adesivos. 

D) Nos sistemas convencionais, o tempo de condicionamento ácido na dentina, tanto em dentes decíduos quanto em dentes 

permanentes deve ser de 15 segundos. 

E) A resistência de união dos adesivos aos dentes decíduos é maior em decorrência da menor concentração de minerais nesses 

dentes que favorecerem um mais eficiente condicionamento ácido. 

 

35. Anomalia dentária em que ocorre a perda da organização da dentina radicular, levando à formação de uma raiz 

com comprimento diminuído. O processo exibe um padrão de herança autossômico dominante, em que esmalte e 

dentina coronária são normais clinicamente e bem-formados.  

 Tal conceito se aplica à 

 

A) displasia dentinária tipo II. 

B) displasia ectodérmica.  

C) displasia dentinária tipo I.  

D) amelogênese imperfeita. 

E) dentinogênese imperfeita. 

 



CIRURGIÃO DENTISTA 

 

9 
 

 

36. Posição em que há coincidência da relação cêntrica com a MIH está indicada na alternativa 

 

A) Guia canina 

B) Oclusão cêntrica 

C) Dimensão vertical de repouso 

D) Função em grupo 

E) Dimensão vertical de oclusão 

 

37. Algum conhecimento quanto ao momento de parar de remover o tecido carioso já está bem estabelecido. Ainda 

assim, alguns conceitos e procedimentos deveriam ser abandonados, como é o caso da 

 

A) remoção parcial da cárie em dentes assintomáticos. 

B) utilização de corantes para diferenciar a dentina afetada da infectada. 

C) utilização de selantes sobre lesões de cárie restritas a esmalte. 

D) remoção parcial da cárie em dentina profunda.  

E) manutenção de dentina infectada em cavidades que permitam limpeza regular. 

 

38. Dentre os alimentos que podem reduzir a produção de ácido, exercendo, assim, um efeito protetor contra o 

desenvolvimento da cárie, temos 

 

A) o caviar. 
B) os suplementos esportivos.  D) o amendoim. 

C) as batatas fritas. E) os cereais matinais. 

 

39. Um paciente jovem com ausência dos dentes 34, 35, 36, 46 e 47 procurou atendimento odontológico para a remoção 

de dente incluso na região de pré-molar inferior esquerdo. Durante o procedimento cirúrgico, após manobra 

intempestiva, fraturou-se a mandíbula do paciente na região envolvida. Como primeira providência, foi prescrito o 

exame radiográfico panorâmico. Na imagem resultante desse exame, evidenciou-se faixa radiopaca com degrau no 

plano oclusal e base da mandíbula. Com base no caso relatado, que outro exame radiográfico deve ser prescrito em 

associação ao panorâmico?  

 

A) Periapical 
B) Oclusal 

C) Submentovértice 

D) Projeção de Towne 

E) Lateral do crânio 

 

40. Como é denominado o traumatismo dental com deslocamento na direção mésio-distal ou vestíbulo palatina no que 

se refere às lesões dos tecidos periodontais? 

 

A) Concussão e subluxação 

B) Subluxação 

C) Luxação lateral 

D) Luxação intrusiva 
E) Luxação extrusiva 

 

41. No que se refere ao aspecto radiográfico usual de uma osteíte condensante, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) É possível se evidenciar aumento de osso trabecular. 

B) Radiograficamente apresenta bordas uniformes regulares. 

C) Apresenta uma aparência radiopaca difusa. 

D) A polpa se apresenta frequentemente vital e inflamada. 

E) A necrose pulpar pode ou não estar presente. 

 

42. Em que situação, das apontadas abaixo, está indicada a anestesia por infiltração tipo troncular do nervo 

infraorbitário?  

 

A) Dentes anteriores ao segundo pré-molar 

B) Mucoperiósteo da região entre os caninos 

C) Dentes superiores: intervenções extensas em planos profundos e ou no seio maxilar 

D) Incisivos e caninos 

E) Processo alveolar e plano ósseo palatino 
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43. As fraturas coronárias podem ser divididas em cinco grandes grupos, EXCETO 

 

A) fratura do esmalte e da dentina, sem exposição pulpar e com envolvimento do espaço biológico.  

B) fratura do esmalte e da dentina, sem exposição pulpar e sem envolvimento do espaço biológico. 

C) fratura do esmalte e da dentina, com exposição pulpar e com envolvimento do espaço biológico. 

D) fratura do esmalte e da dentina, com exposição pulpar e sem envolvimento do espaço biológico. 

E) fratura da dentina.  

 

44. Acerca do tratamento ortodôntico, necessário para melhorar as demandas estéticas e restauradoras de pacientes 

com histórico de doença periodontal (Opperman & Rösing, 2013), analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  Defeitos ósseos angulares não podem ser reduzidos ou eliminados por meio de tratamento ortodôntico. 
II.  Em gengivas com pouca espessura, movimentos ortodônticos de vestibularização não apresentam risco de recessão 

gengival.  

III.  Histórico de periodontite e de periodonto reduzido está, muitas vezes, associado à movimentação dentária 

patológica, que ocorre devido à perda do equilíbrio entre os fatores que mantêm os dentes em sua posição 

fisiológica.  
IV.  Em adultos com periodonto reduzido e saudável, movimentos ortodônticos não levam à perda de inserção 

significativa.  

 

Estão CORRETAS apenas  
 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 

E) III e IV. 

 

45. Uma das etapas fundamentais de uma cirurgia periodontal é a sutura. A existência de tensão pode, potencialmente, 

interferir no suprimento sanguíneo da gengiva e aumentar a probabilidade de necrose tecidual.  

 Acerca das suturas, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Não devem ser colocadas sobre tecido queratinizado.  

B) Devem ser feitas com o fio de maior diâmetro possível.  

C) Os nós devem ser colocados diretamente sobre a incisão.  

D) Não é importante deixar um mínimo de material de sutura sobre o retalho.  

E) Não devem ser colocadas muito próximas da linha de incisão ou da ponta da papila. 

 

46. Os feixes de fibras gengivais, dispostos na gengiva livre, que circundam o dente à maneira de um anel ou punho, são 

os 

 

A) dentogengivais. 

B) dentoperiósteos. 

C) circulares. 
D) transeptais. 

E) ameloperiodontais. 

 

47. Quanto à oclusão na dentição decídua, é CORRETO afirmar que 

 

A) o plano pós-lácteo é de 16% com degrau mesial. 

B) o plano pós-lácteo é de 10% com degrau distal. 

C) a forma dos arcos é elíptica. 

D) o primeiro levantamento de mordida acontece dos 18 aos 24 meses de idade. 

E) a guia incisal se estabelece com a erupção dos caninos inferiores e superiores. 

 

48. Na dentição decídua, a ATM é uma articulação 

 

A) bem definida. 

B) definida e desenvolvida em 50%. 

C) parcialmente anquilosada. 

D) mal definida, com ramo desenvolvido e ao nível do plano oclusal. 

E) bem definida, porém incompletamente desenvolvida ao nível do plano oclusal. 
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49. Para manter o comprimento do arco, a sequência mais favorável da erupção dos dentes permanentes se encontra na 

alternativa 

 

A) Arco superior 6 1 2 5 4 3 7 

B) Arco superior 6 1 2 4 3 5 7 

C) Arco superior 6 1 2 4 5 3 7 

D) Arco inferior 6 1 2 4 5 3 7 

E) Arco inferior 6 1 2 3 5 4 7 

 

50. Fator hereditário etiológico de mal oclusão está indicado na alternativa 

 

A) Displasia esquelética de classe II 

B) Impacção dos caninos superiores 

C) Dentes com hipoplasia medicamentosa 

D) Diastema anterior por fase do “patinho feio” 

E) Dentes de Hutchinson 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


