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Razão Social: Carlos e Jabur Organização de Eventos Ltda. 

 
Informações importantes para a realização das provas 

 

01. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica 

(tinta azul ou preta) toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

02. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem poderá ser substituído, portanto, não o rasure 

nem o amasse. Lembre-se de assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

03. A duração da prova é de 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

04. Este Caderno de Provas contém 50 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro opções a, b, c e d a serem 

respondidas com apenas uma alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi-lo, verificando se 

está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da 

prova. 

05. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

06. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, etc.). 

07. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da prova. 

08. Entregue o cartão de respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrido 1 hora a 

partir do início das provas. O não cumprimento dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

09. Ao final da prova, o candidato não poderá levar consigo o caderno de questões o qual deverá ser entregue ao fiscal e deverá 

assinar a lista de presenças que comporá a ata de presença dos participantes do evento. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
 

Nome do candidato Data: 
08/07/2012 

Assinatura do candidato Nº de inscrição 

 

Boa Prova! 
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Conhecimentos Gerais 
 

1. De acordo com o Art. 6º § 2º da Lei Federal nº 8.080 de 1990, 
entende-se por __________ um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima: 
(a) SUS 
(b) vigilância sanitária 
(c) vigilância epidemiológica 
(d) saúde do trabalhador 
 
2. Segundo o Art. 15 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 
I – realizar pesquisas e estudos na área de transportes;
II – elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de 
Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;
III – participação de formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico e colaboração na proteção e 
recuperação do meio ambiente. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
3. Conforme o Art. 46 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, o 
__________, estabelecerá mecanismos de incentivos à 
participação do setor privado no investimento em ciência e 
tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das 
universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) Ministério da Saúde 
(b) Serviço Privado de Saúde 
(c) Sistema Único de Saúde 
(d) Conselho Federal de Saúde 
 
4. "É o esfíncter da boca e está contido nos lábios, formando a 
maior parte de sua substância. Estende-se desde o nariz até o 
sulco labiomentoniano" (Madeira, 1995). A descrição se refere ao 
músculo: 
(a) Levantador do lábio superior 
(b) Orbicular da boca 
(c) Mentoniano 
(d) Risório 
 
5. Segundo o Art. 18 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, à direção 
municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I – gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
II – executar serviços de vigilância sanitária; 
III – participar do planejamento, programação e o
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em articulação com sua direção estadual. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
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1. De acordo com o Art. 6º § 2º da Lei Federal nº 8.080 de 1990, 
se por __________ um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

2. Segundo o Art. 15 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 

 
realizar pesquisas e estudos na área de transportes; 

elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de 
Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde; 

participação de formulação da política e da execução das 
amento básico e colaboração na proteção e 

3. Conforme o Art. 46 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, o 
________, estabelecerá mecanismos de incentivos à 

participação do setor privado no investimento em ciência e 
tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das 
universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos 

l e Municípios, e às empresas nacionais. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 

contido nos lábios, formando a 
se desde o nariz até o 

sulco labiomentoniano" (Madeira, 1995). A descrição se refere ao 

undo o Art. 18 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, à direção 

gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

participar do planejamento, programação e organização da 
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde 

 

6. Conforme o Art. 47 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, o 
Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e 
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo 
de __________, um sistema nacional de informações em saúde, 
integrado em todo o território nacional, abrangendo questões 
epidemiológicas e de prestação de serviços. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) 3 anos 
(b) 5 anos 
(c) 2 anos 
(d) 4 anos 
 
7. De acordo com o Art. 6º da Lei Federal nº 5.081 de 1966, 
compete ao cirurgião-dentista: 
I – manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, 
aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises 
clínicas, relacionadas com os casos específicos de sua 
especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para di
e aparelhagem de fisioterapia; 
II – exercício de mais de duas especialidades;
III – utilizar, no exercício da função de perito
casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

8. Segundo o Art. 7º da Lei Federal nº 5.081 de 1966, é vedado ao 
cirurgião-dentista: 
I – prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de 
acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente;
II – prestação de serviço gratuito em consultórios particulares;
III – anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e 
outras formas de comercialização da clínica que signifiquem 
competição desleal. 
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

9. Conforme o Art. 5º da Lei Federal nº 8.112 de 1990, são 
requisitos básicos para investidura em cargo público:
I – a idade mínima de vinte e um anos;
II – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
III – o gozo dos direitos políticos.
Quais afirmativas acima estão incorretas?
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
10. De acordo com o Art. 8º da Lei Federal nº 8.112 de 1990, são 
formas de provimento de cargo público:
I – aproveitamento; 
II – transferência; 
III – promoção. 
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
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me o Art. 47 da Lei Federal nº 8.080 de 1990, o 
Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e 
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo 
de __________, um sistema nacional de informações em saúde, 

erritório nacional, abrangendo questões 
epidemiológicas e de prestação de serviços. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna acima: 

7. De acordo com o Art. 6º da Lei Federal nº 5.081 de 1966, 
 

manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, 
aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises 
clínicas, relacionadas com os casos específicos de sua 
especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, 

 
exercício de mais de duas especialidades; 

utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em 
casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 

8. Segundo o Art. 7º da Lei Federal nº 5.081 de 1966, é vedado ao 

prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de 
mprometam a vida e a saúde do paciente; 

prestação de serviço gratuito em consultórios particulares; 
anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e 

outras formas de comercialização da clínica que signifiquem 

rmativas acima estão corretas? 

9. Conforme o Art. 5º da Lei Federal nº 8.112 de 1990, são 
requisitos básicos para investidura em cargo público: 

vinte e um anos; 
o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
o gozo dos direitos políticos. 

Quais afirmativas acima estão incorretas? 

com o Art. 8º da Lei Federal nº 8.112 de 1990, são 
formas de provimento de cargo público: 

Quais afirmativas acima estão corretas? 
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11. Segundo o Art. 25 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, 
__________ é o retorno à atividade de servidor aposentado no 
interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha 
ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação, por exempl
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) Recondução 
(b) Reintegração 
(c) Reversão 
(d) Readaptação 
 
12. Conforme o Art. 33 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, a vacância 
do cargo público decorrerá de: 
I – ascensão; 
II – exoneração; 
III – transferência. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
13. De acordo com o Art. 2º da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, o
Federal e Regionais estabelecerão, obrigatoriamente, nos 
processos em tramitação, prazo máximo de __________, para 
cumprimento de suas exigências. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna acima: 
(a) 60 dias 
(b) 90 dias 
(c) 30 dias 
(d) 120 dias 
 
14. Segundo o Art. 55 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, __________ é a 
especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por 
meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) Implantodontia 
(b) Endodontia 
(c) Estomatologia 
(d) Radiologia Odontológica 
 

15. Conforme o Art. 62 da Consolidação das Norma
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, as áreas de 
competência para atuação do especialista em Implantodontia 
incluem: 
I – manutenção e controle dos implantes; 
II – realização de enxertos ósseos e gengivais e de implantes 
dentários no complexo maxilo-facial; 
III – obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde 
do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico 
e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da 
cavidade bucal e das estruturas anexas. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas I  
(b) apenas II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
16. De acordo com o Art. 63 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, a especialidade 
que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, 
físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o 
homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, 
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11. Segundo o Art. 25 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, 
__________ é o retorno à atividade de servidor aposentado no 
interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha 
ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação, por exemplo. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 

12. Conforme o Art. 33 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, a vacância 

13. De acordo com o Art. 2º da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, os Conselhos 
Federal e Regionais estabelecerão, obrigatoriamente, nos 
processos em tramitação, prazo máximo de __________, para 
cumprimento de suas exigências. Assinale a alternativa que 

14. Segundo o Art. 55 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, __________ é a 
especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por 
meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e 

trole das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 

15. Conforme o Art. 62 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, as áreas de 
competência para atuação do especialista em Implantodontia 

realização de enxertos ósseos e gengivais e de implantes 

obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde 
do paciente, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico 
e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da 

16. De acordo com o Art. 63 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, a especialidade 

de fenômenos psíquicos, 
físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o 
homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, 

resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis 
denomina-se: 
(a) Odontogeriatria 
(b) Odontologia Legal 
(c) Odontologia do Trabalho 
(d) Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
 
17. Segundo o Art. 94 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, para se habilitar ao 
registro e à inscrição o labora
apresentar: 
I – atos constitutivos da pessoa jurídica;
II – registro no cadastro nacional das pessoas jurídicas junto ao 
Ministério da Saúde; 
III – declaração de responsabilidade técnica firmada por um 
técnico em prótese dentária ou um cirurgião
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
18. Conforme o Art. 27 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, não 
poderá reverter o aposentado que
__________ de idade. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima: 
(a) 55 anos 
(b) 80 anos 
(c) 70 anos 
(d) 65 anos 
 
19. De acordo com o Art. 118 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontolo
inscrição principal aquela feita no Conselho __________, sede da 
principal atividade profissional. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna acima:
(a) Regional 
(b) Municipal 
(c) Federal 
(d) Universal 
 
20. Segundo o Art. 123 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, ao recém
com inscrição provisória, será fornecida cédula provisória, que lhe 
dará direito ao exercício da profissão pelo prazo de __________, 
contados da data da colação de grau, quando cirurgião
ou da data da formatura para os demais profissionais. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) 1 ano 
(b) 2 anos 
(c) 3 anos 
(d) 4 anos 
 
21. Conforme o Art. 140 da Consolidação das Normas par
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, entende
inscrição remida aquela concedida automaticamente, pelo 
Conselho Regional, ao profissional com __________ de idade, que 
nunca tenha sofrido penalidade por infração ética, independendo 
da entrega do certificado. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima: 
(a) 55 anos 
(b) 65 anos 
(c) 70 anos 
(d) 60 anos 
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resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis 

(d) Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais 

17. Segundo o Art. 94 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, para se habilitar ao 
registro e à inscrição o laboratório de prótese dentária deverá 

atos constitutivos da pessoa jurídica; 
registro no cadastro nacional das pessoas jurídicas junto ao 

declaração de responsabilidade técnica firmada por um 
dentária ou um cirurgião-dentista. 

Quais afirmativas acima estão corretas? 

18. Conforme o Art. 27 da Lei Federal nº 8.112 de 1990, não 
poderá reverter o aposentado que já tiver completado 
__________ de idade. Assinale a alternativa que preenche 

19. De acordo com o Art. 118 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, entende-se por 
inscrição principal aquela feita no Conselho __________, sede da 
principal atividade profissional. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna acima: 

123 da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, ao recém-formado, 
com inscrição provisória, será fornecida cédula provisória, que lhe 
dará direito ao exercício da profissão pelo prazo de __________, 

ção de grau, quando cirurgião-dentista 
ou da data da formatura para os demais profissionais. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 

21. Conforme o Art. 140 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, entende-se por 
inscrição remida aquela concedida automaticamente, pelo 
Conselho Regional, ao profissional com __________ de idade, que 
nunca tenha sofrido penalidade por infração ética, independendo 

o certificado. Assinale a alternativa que preenche 
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22. São doenças causadas por fungos: 
I – Haemophilus ducreyi; 
II – Peumocystis carinii; 
III – Microsporum sp. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
23. Das alternativas citadas abaixo, assinale a que não 
corresponde a uma doença causada por protozoários:
(a) Yersinia pestis 

(b) Balantidium coli 

(c) Entamoeba histolytica 

(d) Trypanosoma brucei 

 
24. Assinale a alternativa que corresponde a um antimicrobiano 
que recebe a classificação de Bacteriostático: 
(a) Macrolídeo 
(b) Sulfa 
(c) Quinolona 
(d) Oxacilina 
 
25. São características do antimicrobiano ideal: 
I – Mais tóxico; 
II – Melhor comodidade posológica; 
III – Menor MIC. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
26. Sobre cárie dentária são feitas as seguintes afirmações:
I – A cárie é considerada uma doença isolada não
seu principal agente etiológico é o Streptococcus mutans;
II – Para o tratamento, a cárie precisa ser retirada, para isso o 
dentista remove o tecido cariado preenchendo a cavidade c
uma resina composta ou algum material como o amálgama de 
prata, o dente cariado pode ser perdido se não tratado a tempo;
III – Os doces possuem grandes quantidades de carboidrato e são 
os principais alimentos que ajudam no aumento da cárie.
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
27. Analise as afirmações abaixo, levando-se em consideração 
orinetação de meios de prevenção básica da cárie dentária:
I - Higiene bucal com dentifrício fluoretado, escova interproximal 
(para pacientes que estão sendo submetidos a tratamento 
periodontal) e fio dental;  
II – remoção profissional da placa; aplicação do verniz de 
clorexidina nas superfícies de risco;  
III – fortalecimento da conscientização sobre dieta adequada.
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

Polícia Militar / SC – OFICIAIS CIRURGIÕES DENTISTAS

 

23. Das alternativas citadas abaixo, assinale a que não 
corresponde a uma doença causada por protozoários: 

24. Assinale a alternativa que corresponde a um antimicrobiano 

afirmações: 
não-degenerativa, 

seu principal agente etiológico é o Streptococcus mutans; 
Para o tratamento, a cárie precisa ser retirada, para isso o 

dentista remove o tecido cariado preenchendo a cavidade com 
uma resina composta ou algum material como o amálgama de 
prata, o dente cariado pode ser perdido se não tratado a tempo; 

Os doces possuem grandes quantidades de carboidrato e são 
os principais alimentos que ajudam no aumento da cárie. 

se em consideração a 
da cárie dentária: 

com dentifrício fluoretado, escova interproximal 
pacientes que estão sendo submetidos a tratamento 

remoção profissional da placa; aplicação do verniz de 

conscientização sobre dieta adequada. 

28. De acordo com o Art. 56 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de 
competência para atuação do especialista em Endodontia 
incluem: 
I – tratamento dos traumatismos dentários;
II – promoção e execução de procedimentos preventivos em nível 
individual e coletivo na área de saúde bucal;
III – procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
29. "São instrumentos específicos para utilização na técnica 
cirúrgica de gengivectomia. Tem como finalidade a demarcação 
dos pontos sangrantes (...)." (MADEIRA, 1995):
(a) Pinças de Crane e Kaplan 
(b) Sindesmótomo 
(c) Espátula nº 7 
(d) Destaca-periósteo 
 
30. Conforme o Art. 61 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, a especialidade que 
tem como objetivo a implantação na mandíbula e na maxila, de 
materiais aloplásticos destinados a suportar próteses unitárias, 
parciais ou removíveis e próteses totais denomina
(a) Prótese Buco-Maxilo-Facial 
(b) Dentística 
(c) Implantodontia 
(d) Prótese Dentária 
 

31. De acordo com o Art. 64 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, as áreas de 
competência para atuação do especialista em Odontologia Legal 
incluem: 
I – exames por imagem para fins periciais;
II – balística forense; 
III – elaboração de autos, laudos e pareceres.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I 
(b) apenas II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
32.  Assinale "V" para Verdadeiro e "F" para Falso:
( ) Previamente às exodontias é necessário proceder à 
sindesmotomia, que é a separaçãodo dente dos tecidos moles 
pela secção de fibras do ligamento periodontal. Sem isso, a 
gengiva será dilacerada no ato da e
(   ) O ligamento periodontal, também conhecido como ligamento 
alvéolo-dental, é um tecido conjuntivo denso fibroso, não
elástico. Ele é basicamente constituído
substância fundamental amorfa.
(   ) As fibras colágenas inclinadas, uma vez distendidas, impedem 
que o dente invada ou penetre no osso. Ao atenuar os impactos 
mastigatórios, evitam que o ápice do dente seja aprofundado no 
alvéolo, durante a oclusão, de tal modo que os vasos dentais não 
sejam lesados ou ocluídos. 
Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas acima. 
(a) V - F - V 
(b) V - V - F 
(c) V - V - V  
(d) F - V - V 
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28. De acordo com o Art. 56 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, as áreas de 
competência para atuação do especialista em Endodontia 

tratamento dos traumatismos dentários; 
promoção e execução de procedimentos preventivos em nível 

individual e coletivo na área de saúde bucal; 
ntos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares. 

Quais afirmativas acima estão corretas? 

São instrumentos específicos para utilização na técnica 
givectomia. Tem como finalidade a demarcação 

(...)." (MADEIRA, 1995): 

30. Conforme o Art. 61 da Consolidação das Normas para 
lhos de Odontologia, a especialidade que 

tem como objetivo a implantação na mandíbula e na maxila, de 
materiais aloplásticos destinados a suportar próteses unitárias, 
parciais ou removíveis e próteses totais denomina-se: 

 

31. De acordo com o Art. 64 da Consolidação das Normas para 
Procedimento nos Conselhos de Odontologia, as áreas de 
competência para atuação do especialista em Odontologia Legal 

gem para fins periciais; 

elaboração de autos, laudos e pareceres. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 

Assinale "V" para Verdadeiro e "F" para Falso: 
) Previamente às exodontias é necessário proceder à 

sindesmotomia, que é a separaçãodo dente dos tecidos moles 
pela secção de fibras do ligamento periodontal. Sem isso, a 
gengiva será dilacerada no ato da extração. 

O ligamento periodontal, também conhecido como ligamento 
dental, é um tecido conjuntivo denso fibroso, não-

elástico. Ele é basicamente constituído por células, fibras e 
substância fundamental amorfa. 

das, uma vez distendidas, impedem 
que o dente invada ou penetre no osso. Ao atenuar os impactos 
mastigatórios, evitam que o ápice do dente seja aprofundado no 
alvéolo, durante a oclusão, de tal modo que os vasos dentais não 

e a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
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Energia Essencial 
 

33. Sobre a parotidite infecciosa são feitas as seguintes 
afirmações: 
I – Essa doença, que ocorre principalmente em crianças, 
como sintoma principal o inchamento de uma ou mais glândulas 
salivares, causando um aumento exagerado do volume da região 
do pescoço; 
II – Além desse fator, febre e, em alguns casos, inchamento das 
glândulas salivares, náuseas, sudorese, zumbido 
dores no corpo e na cabeça podem se manifestar;
III – Não existe tratamento para a eliminação do vírus, sendo este 
visado apenas para aliviar os sintomas da doença. Assim, repouso 
e, em alguns casos, antitérmicos, analgésicos e compressas são
indicados. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
34. “Também conhecida como gripe intestinal, pode ser 
provocada pelo rotavírus, Norwalk vírus, astrovírus, caliciví
adenovírus, parvovírus, norovírus, dentre outros. Ela afeta o 
estômago e o intestino, provocando fadiga, arrepios, perda de 
apetite, náusea, vômitos, diarreia, febre e dores musculares. 
Geralmente os sintomas não perduram por mais de três dias, e 
crianças são as pessoas mais frequentemente afetadas. Para 
alguns vírus, o organismo desenvolve defesas que evitam a 
reincidência.” O trecho acima refere-se a definição de qual 
infecção viral? 
(a) mononucleose 
(b) rubéola 
(c) gastroenterite viral 
(d) varíola 
 
35. A Blenorragia consiste em uma infecção bacteriana causada 
pela: 
(a) Neisseria gonorreae 
(b) Agaricus campestris 

(c) Psilocybe mexicana 

(d) Streptococcus pyogenes 

 
36. Sobre doenças periodontais são feitas as seguintes afirmações:
I – Ocorrem nos tecidos em torno dos dentes e quase sempre é 
indolor; 
II – É causada pela presença de bactérias sobre os dentes;
III – É caracterizada por inflamação e/ou infecção dos tecidos que 
compreendem e suportam os dentes. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
37. São sintomas da gengivite: 
I – sangramento espontâneo ou provocado; 
II – inchaço; 
III – febre. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
38. São causas da gengivite: 
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33. Sobre a parotidite infecciosa são feitas as seguintes 

Essa doença, que ocorre principalmente em crianças, apresenta 
como sintoma principal o inchamento de uma ou mais glândulas 
salivares, causando um aumento exagerado do volume da região 

Além desse fator, febre e, em alguns casos, inchamento das 
glândulas salivares, náuseas, sudorese, zumbido nos ouvidos e 
dores no corpo e na cabeça podem se manifestar; 

Não existe tratamento para a eliminação do vírus, sendo este 
visado apenas para aliviar os sintomas da doença. Assim, repouso 
e, em alguns casos, antitérmicos, analgésicos e compressas são 

34. “Também conhecida como gripe intestinal, pode ser 
provocada pelo rotavírus, Norwalk vírus, astrovírus, calicivírus, 
adenovírus, parvovírus, norovírus, dentre outros. Ela afeta o 
estômago e o intestino, provocando fadiga, arrepios, perda de 
apetite, náusea, vômitos, diarreia, febre e dores musculares. 

duram por mais de três dias, e 
nças são as pessoas mais frequentemente afetadas. Para 

alguns vírus, o organismo desenvolve defesas que evitam a 
se a definição de qual 

35. A Blenorragia consiste em uma infecção bacteriana causada 

36. Sobre doenças periodontais são feitas as seguintes afirmações: 
tecidos em torno dos dentes e quase sempre é 

É causada pela presença de bactérias sobre os dentes; 
É caracterizada por inflamação e/ou infecção dos tecidos que 

I – Tártaro; 
II – Respiração pelo nariz; 
III – Mau posicionamento de dentes.
Quais afirmativas acima estão incorretas?
(a) apenas I e III 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
39. Segundo o Art. 5º do Código de Processo Ético Odontológico, 
ao Conselho Federal compete o julgamento:
I – dos seus próprios membros; 
II – dos membros dos Conselhos Regionais;
III – dos recursos das decisões dos Conse
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
40. Conforme o Art. 27 do Código de Processo Ético Odontológico, 
o Acórdão conterá: 
I – o número do processo; 
II – o nome das partes, qualificação e o número de sua inscrição 
no Conselho Regional; 
III – a exposição sucinta de acusação e da defesa.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
41. De acordo com o Art. 58 do Código de Processo Ético 
Odontológico, todos os processos éticos deverão ser concluídos 
nos Conselhos Regionais em __________, no máximo. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) 6 meses 
(b) 12 meses 
(c) 18 meses 
(d) 24 meses 
 
42. Segundo o Art. 56 do Código de Processo Ético Odontológico, 
prescrevem em __________ as infrações éticas praticadas pelos 
inscritos em Conselho de Odontologia, interrompendo
prazo pela propositura da competente açã
que preenche corretamente a lacuna acima:
(a) 3 anos 
(b) 4 anos 
(c) 5 anos 
(d) 6 anos 
 
43. Conforme o Art. 49 do Código de Processo Ético Odontológico, 
a reabilitação será requerida ao Conselho onde foi proferida a 
decisão condenatória, após o decurso, pelo menos, de:
I – 2 anos, para pena de “censura confidencial, em aviso 
reservado”; 
II – 4 anos, para as  penas de “censura pública, em publicação 
oficial” e de “suspensão do exercício profissional até 60 dias”;
III – 5 anos, para a pena de “cassação do exercício profissional”.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
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Mau posicionamento de dentes. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 

39. Segundo o Art. 5º do Código de Processo Ético Odontológico, 
ao Conselho Federal compete o julgamento: 

 
dos membros dos Conselhos Regionais; 
dos recursos das decisões dos Conselhos Regionais. 

Quais afirmativas acima estão corretas? 

40. Conforme o Art. 27 do Código de Processo Ético Odontológico, 

das partes, qualificação e o número de sua inscrição 

a exposição sucinta de acusação e da defesa. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 

41. De acordo com o Art. 58 do Código de Processo Ético 
Odontológico, todos os processos éticos deverão ser concluídos 
nos Conselhos Regionais em __________, no máximo. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 

42. Segundo o Art. 56 do Código de Processo Ético Odontológico, 
prescrevem em __________ as infrações éticas praticadas pelos 
inscritos em Conselho de Odontologia, interrompendo-se este 
prazo pela propositura da competente ação. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna acima: 

43. Conforme o Art. 49 do Código de Processo Ético Odontológico, 
a reabilitação será requerida ao Conselho onde foi proferida a 

tória, após o decurso, pelo menos, de: 
2 anos, para pena de “censura confidencial, em aviso 

4 anos, para as  penas de “censura pública, em publicação 
oficial” e de “suspensão do exercício profissional até 60 dias”; 

pena de “cassação do exercício profissional”. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
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44. De acordo com o Art. 36 do Código de Processo Ético 
Odontológico, das decisões dos Conselhos Regionais caberá 
recurso ao Conselho Federal, no prazo de __________, a contar da 
ciência dada aos interessados. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima: 
(a) 15 dias 
(b) 30 dias 
(c) 45 dias 
(d) 60 dias 
 
45. Sobre gengivite são feitas as seguintes afirmações:
I – É uma doença causada pela placa bacteriana que, assim como a 
cárie, ataca grande parte da população. Trata
inflamação dos tecidos gengivais, podendo ser aguda ou crônica, a 
forma mais comum, principalmente, em indivíduos mais idosos;
II – A principal forma de prevenção é a higienização rigorosa dos 
dentes e da boca em geral; 
III – Quando não é possível tratar a gengivite pelos métodos 
conservadores, através da raspagem dos dentes para eliminação 
dos tártaros ou cálculos, a cirurgia é o caminho para eliminação da 
doença. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
46. De acordo com o Art. 5º da Constituição da Repúbl
Federativa do Brasil de 1988, todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie
termos seguintes: 
I – a lei não punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; 
II – não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
III – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
47. Segundo o Art. 144 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, a segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimôni
através dos seguintes órgãos: 
I – polícia federal; 
II – polícias civis; 
III – corpos de bombeiros militares. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
48. Conforme o Art. 3º § 1º da Lei Estadual nº 6.218 de 1983, 
encontram-se na ativa os policiais militares das seguintes 
situações: 
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44. De acordo com o Art. 36 do Código de Processo Ético 
es dos Conselhos Regionais caberá 

recurso ao Conselho Federal, no prazo de __________, a contar da 
ciência dada aos interessados. Assinale a alternativa que preenche 

gengivite são feitas as seguintes afirmações: 
É uma doença causada pela placa bacteriana que, assim como a 

cárie, ataca grande parte da população. Trata-se de uma 
inflamação dos tecidos gengivais, podendo ser aguda ou crônica, a 

ipalmente, em indivíduos mais idosos; 
A principal forma de prevenção é a higienização rigorosa dos 

Quando não é possível tratar a gengivite pelos métodos 
conservadores, através da raspagem dos dentes para eliminação 

s tártaros ou cálculos, a cirurgia é o caminho para eliminação da 

46. De acordo com o Art. 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, todos são iguais perante a lei, sem 

se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

a lei não punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 

nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
, praticado antes da naturalização, ou de 

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 

47. Segundo o Art. 144 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, a segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

§ 1º da Lei Estadual nº 6.218 de 1983, 
se na ativa os policiais militares das seguintes 

I – os Policiais Militares de carreira;
II – os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os 
prazos a que obrigarem a servir;
III – na reserva remunerada, quando pertencentes à reserva da 
Corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos, 
ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
49. De acordo com o Art. 50 § 2º da Lei Estadual nº 6.218 de 1983, 
são considerados dependentes do policial
I – a esposa; 
II – o filho menor de 18 anos; 
III – a mãe viúva, desde que não receba remuneração.
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
50. Segundo o Art. 3º do Decreto
instituídas para a manutenção da ord
interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete 
às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições:
I – atuar de maneira repressiva, como força de dissuasão, em 
locais ou áreas específicas, onde se p
perturbação da ordem; 
II – atuar de maneira preventiva, em caso de perturbação da 
ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas;
III – executar com exclusividade, ressalvas
das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado 
pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento 
da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 
constituídos. 
Quais afirmativas acima estão corretas?
(a) apenas I 
(b) apenas II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
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os Policiais Militares de carreira; 
os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os 

rem a servir; 
na reserva remunerada, quando pertencentes à reserva da 

Corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos, 
ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 

§ 2º da Lei Estadual nº 6.218 de 1983, 
são considerados dependentes do policial-militar: 

e que não receba remuneração. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 

50. Segundo o Art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 667 de 1969, 
instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança 
interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete 
às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 

atuar de maneira repressiva, como força de dissuasão, em 
locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a 

atuar de maneira preventiva, em caso de perturbação da 
ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas; 

executar com exclusividade, ressalvas as missões peculiares 
das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado 
pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento 
da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 

corretas? 


