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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 25 questões 

- Legislação .....................................................................................  5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

IRURGIÃO-DENTISTA C 13-1-2019 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
 



UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
 

 
Cirurgião-Dentista – Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – 2019                                                                              Página 2 de 8 

 

 
 
 
 
1. Paciente A.C.F., sexo feminino, 24 anos, chega à unidade para atendimento de urgência, referindo os 

seguintes sintomas: dor pulsátil, no lado esquerdo superior da arcada. Não havia conseguido dormir à 
noite devido à dor. Durante anamnese, relata que a dor aumenta com o calor e que o frio causa certo 
alívio. Fez uso de analgésico e anti-inflamatório, nos ambos não aliviaram a dor. No exame clínico 
observa-se restauração MOD no dente 25 e os demais dentes hígidos. No teste de percussão, a resposta 
da negativa e, no exame radiográfico, observa-se extensa e profunda restauração do dente 25. 
Com base na anamnese e exames clínicos e radiográficos, é possível chegar ao diagnóstico descrito na 
alternativa. 
A.(   )  Pulpite reversível 
B.(   )  Pulpite irreversível sintomática  
C.(   )  Pulpite crônica hiperplásica 
D.(   )  Necrose pulpar 

 
2. Sobre abcesso dentoalveolar agudo, considere as afirmações a seguir indicando-as como verdadeiras (V) 

ou falsas (F): 
(   ) No estágio inicial, a dor aguda faz com que o paciente não consiga localizar o dente afetado. 
(   ) No estágio inicial, a coleção purulenta é pequena e o tratamento se faz pela drenagem via canal 

radicular. 
(   ) Em estágio de evolução, a drenagem é ineficaz. 
(   ) Em estágio de evolução, a dor vai regredindo, o que faz com que o paciente não procure 

atendimento. 
A sequência correta das letras V e F, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  F – F – V – V 
B.(   )  V – V – F – V 
C.(   )  F – V – V – F 
D.(   )  V – F – F – F  

 
3. As técnicas de tratamento endodôntico em sessão única estão cada vez mais comuns. Porém, algumas 

intercorrências podem acontecer, fazendo com que a medicação intracanal seja necessária. Sobre os 
medicamentos intracanais hidróxido de cálcio e tricresol formalina, relacione: 
1 – Tricresol Formalina 
2 – Hidróxido de cálcio 
(   ) Longa ação antimicrobiana, recomendado para diferentes situações clínicas, tanto para os casos de 

ausência ou presença de infecções no canal radicular. 
(   ) É irritante quando atua por contato; porém, quando aplicado apenas na câmara pulpar, não destrói 

as células localizadas junto ao ápice dental. 
(   ) Reduz a incidência de pericementites de origem infecciosa e agudizações. Por outro lado, quando há 

tecido vivo dentro dos canais, pode causar danos e intensificar um processo inflamatório 
preexistente. 

(   ) Para ser efetivo contra bactérias dentro dos túbulos dentinários, deve difundir-se pela dentina em 
concentração adequada e superar à capacidade-tampão da dentina, alcançando o nível de pH 
suficiente para destruir a bactéria. 

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  1 – 1 – 2 – 2 
B.(   )  1 – 2 – 2 – 1 
C.(   )  2 – 1 – 1 – 2 
D.(   )  2 – 2 – 1 – 1  

 
 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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4. Qual é a alternativa que completa corretamente a proposição abaixo? 
______________________ é o que acontece com os anestésicos locais, que, se injetados 
acidentalmente pela via intravenosa, atingem altas concentrações plasmáticas que poderão acarretar 
efeitos tóxicos de menor ou maior gravidade (ANDRADE, 2014). 
A.(   )  Efeitos colaterais 
B.(   )  Efeitos teratogênicos 
C.(   )  Efeitos secundários 
D.(   )  Superdosagem 

 

5. Quando o organismo de uma pessoa responde ao fármaco de forma qualitativamente diferente da 
maioria dos indivíduos, com mecanismos não bem compreendidos, podendo ser por características 
genéticas, é denominado de: 
A.(   )  Tolerância ou resistência. 
B.(   )  Idiossincrasia. 
C.(   )  Hipersensibilidade. 
D.(   )  Efeito paradoxal. 

 

6. Considere um paciente que apresenta alto grau de ansiedade e medo de tratamento odontológico, 
tornando necessárias algumas precauções para ser atendido. Segundo a Associação Americana de 
Anestesiologistas (ASA), esse paciente pode ser classificado de acordo com a alternativa: 
A.(   )  ASA I 
B.(   )  ASA II 
C.(   )  ASA III 
D.(   )  ASA IV 

 

7. A avaliação dos sinais vitais durante o exame físico do paciente é essencial na primeira consulta. Os 
dados devem constar no prontuário clínico. Frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial 
sanguínea, medidas em repouso, devem ter como valores de referência para normalidade em pacientes 
adultos, respectivamente: 
A.(   )  50 – 90bpm / 9-13min / sistólica <110mmHg, diastólica <70mmHg 
B.(   )  60 – 100bpm / 14-18min / sistólica <120mmHg, diastólica <80mmHg 
C.(   )  70 – 110bpm / 19-21min / sistólica <120mmHg, diastólica <80mmHg 
D.(   )  80 – 120bpm / 22-26min / sistólica <110mmHg, diastólica <70mmHg 

 

8. Paciente J.K., 43 anos, sexo feminino, comparece para consulta de revisão odontológica e questiona a 
presença de uma lesão plana, oval e de cor marrom-escura, bem demarcada e uniformemente 
pigmentada na zona do vermelhão do lábio inferior, assintomática. Nesse caso, qual será o provável 
diagnóstico? 
A.(   )  Mácula Melanótica Oral 
B.(   )  Melanoacantoma Oral 
C.(   )  Nevo Melanocítico 
D.(   )  Melasma 

 

9. Sobre leucoplasia, analise as afirmações a seguir, identificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(   ) O hábito de fumar tabaco parece ser a maior associação ao desenvolvimento da leucoplasia. 
(   ) Pode tornar-se displásica e até invasiva, sem modificação em sua aparência clínica, porém algumas 

podem apresentar placas avermelhadas espalhadas, chamadas eritroplasia. 
(   ) Geralmente, ocorre em pessoas com menos de 40 anos de idade, especialmente, em homens. 
(   ) Aproximadamente 5% das leucoplasias bucais são encontradas no vermelhão dos lábios, na mucosa 

jugal e na gengiva. 
A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  F – V – V – F 
B.(   )  V –V – F – F 
C.(   )   F – F – V – V  
D.(   )  V – F – F – V  
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10. Paciente J.P.D., sexo masculino, 50 anos, pele clara, agricultor, fumante, que com queixa de manchas 

brancas no lábio inferior. No exame clínico, observa-se a o escurecimento da margem entre o 
vermelhão e a porção cutânea do lábio. O diagnóstico clínico mais provável, nesse caso, corresponde à 
alternativa: 
A.(   )  Estomatite Nicotínica 
B.(   )  Ceratose Actínica 
C.(   )  Queilose Actínica 
D.(   )  Eritroplasia  

 

11. A mucocele é uma lesão assintomática, causada pela ruptura de um ducto da glândula salivar, 
normalmente relacionado a um trauma local. Quanto à mucocele, está INCORRETA a afirmação da 
alternativa: 
A.(   )  Pode apresentar variação de tamanho entre 1mm ou 2mm a vários centímetros. 
B.(   )  O extravasamento de mucina abaixo da mucosa confere à tumefação uma coloração translúcida 

azulada, enquanto os mucoceles mais profundos apresentam-se com coloração normal. 
C.(   )  Caracteriza-se por ser lesões flutuantes, podendo também apresentar consistência firme à 

palpação. 
D.(   )  Regiões com maior incidência incluem a mucosa jugal, o ventre anterior da língua e o soalho da 

boca. 
 

12. Relacione as colunas, de forma a responder à proposição abaixo: 
De quais critérios o cirurgião-dentista deve fazer uso para escolher entre abordagem não-invasiva e 
invasiva em lesões cariosas no esmalte? 
1 – Abordagem não invasiva 
2 – Abordagem invasiva 
(   ) Presença de dor ou sensibilidade. 
(   ) Bloqueio mecânico das superfícies oclusais afetadas (selante). 
(   ) Possibilidade de controle dos fatores etiológicos da doença. 
(   ) Limitação no controle do biofilme (cavidade de cárie). 
A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  1 – 2 – 1 - 2 
B.(   )  2 – 1 – 2 – 1 
C.(   )  2 – 1 – 1 – 2  
D.(   )  1 – 2 – 2 – 1  

 

13. Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), é correto o que se afirma na alternativa: 
A.(   )  Em Odontopediatria, está especialmente indicado para dentes com sinais ou sintomas de pulpite 

irreversível. 
B.(   )  Essa técnica pode ser empregada somente em consultórios convencionais. 
C.(   )  A técnica causa menos desconforto, pois faz o uso de anestesia local. 
D.(   )  É indicada para atendimentos mais desafiadores, como em bebês. 

 

14. Quanto ao uso da sonda exploradora no diagnóstico de lesões de cárie oclusal, está correta a afirmação 
da alternativa: 
A.(   )  É desnecessário, pois não consegue diferenciar lesões ativas de lesões paralisadas. 
B.(   )  É necessário, pois consegue dar o diagnóstico diferencial de cárie e fissuras. 
C.(   )  É bastante utilizado, por ser seguro e não prejudicar o esmalte dental. 
D.(   )  Não é suficiente, pois para a conclusão do diagnóstico, é necessário exame radiográfico. 

 

15.  Um paciente jovem apresenta lesões oclusais em esmalte, não visualizadas radiograficamente. Qual é o 
tratamento indicado para esse paciente? 
A.(   )  Intervenção restauradora com resina composta. 
B.(   )  Tratamento endodôntico em sessão única. 
C.(   )  Orientação ao paciente quanto à higiene e fatores etiológicos da doença, e acompanhamento. 
D.(   )  Não há necessidade de tratamento, pois essas lesões dificilmente evoluem. 
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16. Um paciente jovem, com diagnóstico de lesão de cárie oclusal em esmalte, retorna para 

acompanhamento após um mês de tratamento não-invasivo. Qual dos sinais clínicos citados abaixo 
NÃO representa o comportamento evolutivo do paciente e a paralisação da lesão? 
A.(   )  Ausência de placa bacteriana sobre a superfície oclusal. 
B.(   )  Manutenção das dimensões da lesão ou ligeira diminuição das mesmas. 
C.(   )  Lesão com aspecto mais branco. 
D.(   )  Lesão com aspecto mais liso e brilhante. 

 
17. O diagnóstico de lesões cariosas proximais em dentes posteriores é prejudicado pela presença dos 

dentes adjacentes, necessitando de radiografias interproximais. Sobre as lesões cariosas proximais, 
pode ser feita a afirmação da alternativa: 
A.(   )  Lesões que, pela aparência radiográfica estão confinadas ao esmalte, já apresentam 

envolvimento dentinário e necessitam de intervenção restauradora. 
B.(   )  Muitas lesões proximais que apresentam imagem radiográfica envolvendo a dentina, em 

especial o seu terço externo, não apresentam cavidade no esmalte. 
C.(   )  As radiografias interproximais apresentam boa sensibilidade na identificação dessas lesões, 

distinguindo as que têm cavidade das que não têm. 
D.(   )  A imagem radiográfica consegue distinguir lesões ativas de paralisadas através do grau da 

radiolucidez. 
 
18. Após decidir restaurar uma lesão de cárie proximal, é necessário determinar a via de acesso à lesão, 

que NÃO pode ser de acordo com a descrição da alternativa: 
A.(   )  Removendo a restauração proximal do dente adjacente, permitindo acesso adequado à lesão e 

execução do preparo. 
B.(   )  Através da ameia lingual ou vestibular. 
C.(   )  De forma indireta, viabilizando o preparo de uma face proximal à outra. 
D.(   )  Acessando pela oclusal, mesmo que não esteja acometida com a lesão. 

 
19. Paciente I.W.J., 12 anos, chega à unidade juntamente com seus pais, para atendimento de urgência. O 

relato é de que o paciente bateu a boca no escorregador, enquanto brincava no parquinho da escola. 
Os primeiros socorros foram realizados pela equipe de enfermagem da escola. O cirurgião-dentista, ao 
avaliar a cavidade oral, observa o dente 21 com aparência alongada, com mobilidade, mas a resposta 
ao teste de sensibilidade é negativa. Na radiografia periapical, verifica aumento no espaço do ligamento 
periodontal. Qual o provável diagnóstico e tratamento para esse paciente? 
A.(   )  Concussão. Nenhum tratamento é necessário; basta monitorar a vitalidade pulpar por pelo 

menos 1 ano. 
B.(   )  Subluxação. Nenhum tratamento é necessário; no entanto, uma contenção flexível por 2 

semanas para estabilizar o elemento dentário pode ser indicada. 
C.(   )  Luxação extrusiva. O tratamento consiste em reposicionar o dente, inserindo o mesmo no 

alvéolo, e contenção flexível por 2 semanas. Se a necrose pulpar for confirmada, o tratamento 
endodôntico deve ser indicado. 

D.(   )  Luxação lateral. Deve ser feito o reposicionamento de dente ortodonticamente. 
 
20. O Brasil registra um quadro epidemiológico com redução da cárie dentária em crianças e adolescentes. 

Parte expressiva dessa evolução deve-se às medidas de saúde bucal adotadas com base no uso 
seguro de fluoretos (Ministério da saúde, 2009).  
Sobre os dentifrícios fluoretados, qual afirmação abaixo está INCORRETA? 
A.(   )  É um dos melhores métodos de prevenção de cárie, por aliar a remoção do biofilme dental com 

a exposição constante ao flúor. 
B.(   )  Aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após a escovação. 
C.(   )  O flúor age apenas nas superfícies limpas pela escovação, formando pequena quantidade de 

fluoreto de cálcio na superfície. 
D.(   )  A diminuição nos índices de cárie, devido ao uso dos dentifrícios fluoretados, foi observado em 

cidades com ou sem água fluoretada. 
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21. Sobre ações de promoção e proteção à saúde, analise as afirmativas abaixo: 
I. Tais ações visam à redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas,  
II. podendo provocar-lhes incapacidades e doenças. 
III. A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que transcende a dimensão 

meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde 
coletiva. 

IV. A equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para manter a dependência dos pacientes, 
famílias e comunidades com os profissionais ou serviços de saúde. 

V. As ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no nível individual e /ou coletivo. 
 

Das afirmações acima, estão corretas: 
A.(   )  Apenas I e II. 
B.(   )  Apenas II, III e IV. 
C.(   )  Apenas I, III e IV. 
D.(   )  Apenas I, II e IV. 

 

22. De acordo com as diretrizes da política nacional de saúde bucal, do Ministério da Saúde, 2004, a 
adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção requer que a equipe esteja capacitada a 
oferecer, de forma conjunta, ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, 
tanto no nível individual quanto coletivo. 
Esse requisito citado acima corresponde corretamente à alternativa: 
A.(   )  Interdisciplinaridade e multiprofissionalismo. 
B.(   )  Integralidade da atenção. 
C.(   )  Intersetorialidade. 
D.(   )  Condições de trabalho. 

 

23. Relacione os conceitos da coluna da esquerda às descrições da coluna da direita, com relação aos 
princípios das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, 2004. 

 

 

1. Gestão Participativa 

2. Ética 

3. Acesso 

4. Acolhimento 

5. Vínculo 

6. Responsabilidade 
Profissional 

 

(   ) Tornar-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores 
associados com o processo saúde-doença em cada território. 

(   )  Desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua 
integralidade biopsicossocial. 

(   ) Ações devem ser regidas pelos princípios universais em saúde. 

(   ) Definir democraticamente a política de saúde bucal. 

(   ) Ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa, 
assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde 
da população de um determinado espaço geográfico. 

(   ) Expressão-síntese da humanização da relação com o usuário e 
sua construção requer a definição das responsabilidades de 
cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao 
atendimento nas situações de rotina ou imprevistas 

 

Ao relacionar as colunas, a ordem correta, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4  
B.(   )  4 -  3 – 5 – 2 – 1 – 6  
C.(   )  1 – 4 -  2 -  3 – 5 – 6  
D.(   )  6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5  
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24. Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde SUS, contidos na lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale a alternativa INCORRETA: 
A.(   )  Objetivo de assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 
B.(   )  Obtenção de informação do trabalhador sobre os riscos de acidente de trabalho, doença 

profissional e do trabalho. 
C.(   )  Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
D.(   )  Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 

25. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo a alguns princípios. Dentre esses princípios, qual é o que garante o atendimento sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie? 
A.(   )  Igualdade 
B.(   )  Universalidade 
C.(   )  Integralidade 
D.(   )  Preservação  

 
 
 

 
 
 
 

26. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 55, discorre sobre a competência privativa 
da Câmara de Vereadores. Portanto, compete privativamente à Câmara de Vereadores Municipal 
conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento de seus respectivos cargos, quando a 
ausência exceder ao tempo disposto de forma correta na alternativa: 
A.(   )  Cinco dias 
B.(   )  Dez dias. 
C.(   )  Quinze dias. 
D.(   )  Vinte dias. 

 

27. Com base no artigo 27 da Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, o valor da função gratificada ou 
da gratificação de direção de escola, incorporada aos ________anos de exercício, integram o cálculo do 
provento da aposentadoria, perfazendo remuneração. 
A alternativa correta para completar o texto acima está representada na letra: 
A.(   )  três 
B.(   )  quatro 
C.(   )  cinco 
D.(   )  seis 

 

28. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo, em seu artigo 13 e seguintes, cuida, genericamente, 
sobre a questão dos servidores públicos. 
Analise as seguintes premissas, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) A critério do Prefeito, servidores ou grupos de servidores poderão participar no produto de 

arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 
(   ) É permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de técnico científico. 
(   ) O Município não responde pelos danos que seus servidores, no exercício de suas funções, venham 

a causar a terceiros. 
(   ) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo, em virtude de concurso público. 
 
 
 
 

L egislação 
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Está correta a sequência das letras, de cima para baixo, da alternativa: 
A.(   )  V, V, F, V. 
B.(   )  F, V, F, V. 
C.(   )  F, F, V, F. 
D.(   )  V, F, F, V. 

 
 
29. O texto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo (Lei no 1256, de 5-7-

1990) prevê o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público, verificado em 
processo que não subsistem os motivos determinados na aposentadoria. 
Tal decisão do Poder Público denomina-se: 
A.(   )  Readaptação. 
B.(   )  Reversão. 
C.(   )  Aproveitamento. 
D.(   )  Nomeação. 

 
30. Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, considere as 

afirmações abaixo, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Por quinquênio de ininterrupto exercício, conceder-se-á ao servidor licença-prêmio de três meses, 

com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. 
(   ) Não será concedida a licença-prêmio ao servidor que no quinquênio tiver sofrido pena de 

suspensão. 
(   ) O pagamento em pecúnia da licença prêmio ou parte dela, segundo o artigo 98, parágrafo 1o, está 

expressamente proibida. 
(   ) A licença-prêmio deverá ser gozada obrigatoriamente de uma só vez e nunca em parcelas, mesmo 

que seja de um mês completo. 
A resposta certa, de acordo com a sequência das letras, está representada na alternativa: 
A.(   )  V, F, V, F. 
B.(   )  F, F, V, V. 
C.(   )  V, V, F, V. 
D.(   )  V, V, F, F, 

 
 
 


