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QUESTÃO 01 

O PSE – Programa Saúde na Escola foi instituído 
com a finalidade de contribuir na formação integral dos 
estudantes da rede pública de Educação Básica por 
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde, e tem como principais objetivos, exceto: 

a) Promover a comunicação entre escolas e 
unidades de saúde, assegurando a troca de 
informações sobre as condições de saúde 
dos estudantes 

b) Garantir que a comunidade faça Políticas 
de Educação Básica e Saúde, além do 
financiamento das três esferas de Governo 

c) Contribuir para a constituição de 
condições para a formação integral dos 
educandos 

d) Fortalecer o enfretamento de 
vulnerabilidades, no campo da saúde, que 
possam comprometer o pleno 
desenvolvimento escolar 

QUESTÃO 02 

O câncer de boca é uma denominação que 
inclui cânceres de lábio e de cavidade oral e está entre 
as principais causas de óbitos por neoplasias. 

De acordo com o “Caderno de Atenção Básica 
– Saúde Bucal”, o câncer de boca acomete com mais 
frequência: 

a) Mulheres em idade fértil 
b) Homens acima de 50 anos 
c) Mulheres acima de 50 anos 
d) Homens acima de 60 anos 

QUESTÃO 03 

Ao orientar sobre a higienização bucal das 
pessoas com deficiência, devemos: 

I – Utilizar escovas dentais grandes 

II – Escovar, sempre que possível, todas as 
faces dos dentes 

III – Colocar pouco creme dental na escova 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas os itens I e Ii estão corretos 
b) Apenas os itens I e III estão corretos 
c) Apenas os itens II e III estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 04 

O que é “apicectomia”? 

a) É um procedimento cirúrgico que se efetua 
no nível do ápice da raiz dos dentes 
(término ou ponta das raízes) 

b) É o procedimento de dissecção cirúrgica do 
osso 

c) É o procedimento que repara os defeitos 
dos lábios 

d) É a reconstrução da articulação com 
finalidade de restaurar o movimento e a 
função da mesma 

QUESTÃO 05 

São competências exclusivas do cirurgião-
dentista da Equipe de Saúde Bucal, exceto: 

a) Contribuir e participar das ações coletivas 
voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais 

b) Ser responsável por gerir os insumos 
necessários para o funcionamento da 
unidade de saúde 

c) Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes a saúde bucal com os 
demais membros da Equipe da Saúde da 
Família, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar 

d) Realizar diagnóstico do território com a 
finalidade de obter o perfil epidemiológico 
para o planejamento e a programação em 
saúde bucal 

QUESTÃO 06 

São componentes importantes na Rede de 
Atenção à Saúde Bucal, exceto: 

a) Hospital 
b) Laboratório de próteses dentárias 
c) Farmácia 
d) Laboratório das análises clínicas 

QUESTÃO 07 

Durante a realização do diagnóstico da saúde 
bucal, faz-se necessário a avaliação de alguns pontos 
epidemiológicos tais como: 

a) Número total de profissionais / renda per 
capita / dados de escolaridade 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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b) Doenças periodontais / tendências do 
processo de cárie 

c) População / nº de unidades de saúde 
d) Condicionantes políticos / opinião da 

população 

QUESTÃO 08 

O “edentulismo” é resultado de diversos e 
complexos determinantes e fatores de risco, exceto: 

a) Baixa renda e escolaridade 
b) Fator congênito 
c) Acesso aos serviços de saúde bucal 
d) Problemas periodontais 

QUESTÃO 09 

Os fatores de risco das disfunções tempo 
“temporomandibular” são: 

a) Estresse oxidativo e fatores 
fisiopatológicos 

b) Etilismo e tabagismo 
c) Obesidade e deficiência imunológica 
d) Exposição à radiação solar e fatores 

culturais 

QUESTÃO 10 

O conceito que “pressupõe o reconhecimento 
das necessidades familiares em função do contexto 
físico, econômico, social e cultural em que vivem” 
corresponde a: 

a) Integralidade 
b) Longitudinalidade ou continuidade 
c) Coordenação do cuidado 
d) Orientação comunitária 

QUESTÃO 11 

O planejamento e a organização do processo 
de trabalho da Equipe de Saúde Bucal sugerem o 
monitoramento constante para a avaliação dos 
serviços. Podemos utilizar como indicador, dentro da 
saúde bucal, exceto: 

a) Taxa de incidência da alteração da mucosa 
oral 

b) Razão entre tratamentos concluídos e 
primeiras consultas odontológicas 
programáticas 

c) Número de nascidos vivos por ano e local 
de nascimento 

d) Média de participantes e ações coletivas 
de saúde bucal 

QUESTÃO 12 

Uma gestante de baixo risco compareceu a um 
consultório odontológico da Equipe de Saúde Bucal, 
apresentando queixas de dores de dente. Neste caso, 
o profissional Cirurgião-Dentista poderá: 

a) Usar vasoconstritores como felipressina e 
oxitocina 

b) Indicar o uso constante de anti-
inflamatório 

c) Usar prilocaína 
d) Usar lidocaína a 2% 

QUESTÃO 13 

Qual deverá ser a conduta do Cirurgião-
Dentista quando o paciente possuir hipertensão 
arterial sistêmica moderada (160 > 170 / 105 > 115 
mmHg): 

a) Poderá realizar procedimentos evitando 
anestésicos locais, com vasoconstritor 
adrenégico 

b) Não deverá realizar nenhum tipo de 
procedimento e encaminhar o paciente ao 
médico 

c) Realizar apenas orientações sobre higiene 
bucal 

d) Os procedimentos alisamento, polimento 
radicular e endodontia poderão ser feitos 
apenas com a presença de um médico na 
unidade 

QUESTÃO 14 

Para o manejo do paciente diabético, 
recomenda-se: 

I – Posicionar o paciente confortavelmente na 
cadeira e oferecer um copo de água ou uma xícara de 
chá bem adocicado 

II – Realizar o agendamento para o 
atendimento no período da tarde, preferencialmente 
após o almoço 

III – Realizar a avaliação complementar da 
hemoglobina glicosada 

Assinale a alternativa correta: 
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a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está incorreto 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas os itens I e III estão corretos 

QUESTÃO 15 

As manifestações bucais encontradas com 
mais frequência em pacientes soropositivos e com 
AIDS, são (exceto): 

a) Leucoplasia pilosa 
b) Candidíase 
c) Sarcoma de Kaposi 
d) Halitose 

QUESTÃO 16 

Durante a abordagem do paciente com 
deficiência física, deve-se: 

a) Encontrar uma forma de comunicação 
para o estabelecimento de vínculo e 
relação positiva 

b) Realizar o atendimento na cadeira de 
rodas, evitando a transferência do 
paciente para uma cadeira odontológica 

c) Realizar os procedimentos necessários 
com ênfase na promoção da saúde 

d) Preferencialmente, manter a presença dos 
cuidadores 

QUESTÃO 17 

A abordagem do paciente com câncer bucal 
deve ser realizada através de uma anamnese completa, 
pois durante o tratamento poderá ocorrer efeitos da 
radioterapia tais como: 

a) Hemorragias 
b) Hipossalivação 
c) Neurotoxidade 
d) Infecção dos tecidos moles 

QUESTÃO 18 

As lesões de furca são classificadas de acordo 
com o grau de comprometimento da área da furca em: 

I – Grau 1 – perda de suporte horizontal não 
ultrapassa 1/3 da extensão da área da furca 

II – Grau 2 – perda de suporte horizontal 
ultrapassa 1/3 da extensão da área da furca 

III – Grau 3 - perda de suporte horizontal 
ultrapassa 2/3 da extensão da área da furca 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e II estão corretos 
c) Apenas os itens I e III estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 19 

As pessoas receptoras de transplante e sob 
terapia imunossupressora podem apresentar índices 
elevados de contaminação bucal por bactérias, fungos 
e vírus, podendo resultar em, exceto: 

a) Dificuldade de alimentação via oral 
b) Doenças periodontal 
c) Cárie 
d) Hemorragias 

QUESTÃO 20 

Ao realizar um atendimento a um paciente 
autista, o Cirurgião-Dentista deverá:  

I – em alguns casos de pacientes não 
colaboradores, podem ser utilizados a restrição física e 
os abridores de boca 

II – o tom de voz deve ser alternado entre, 
suave, carinhoso e voz de comando, dependendo dos 
momentos da intervenção  

III – avaliar a possibilidade de dor sem aguardar 
a reação do paciente, pois nem sempre respondem ao 
estímulo doloso, aparentando insensibilidade à dor 

IV – podem ser oferecidos objetos com rotação 
para distração durante as consultas, pois apreciam 
rotação de elementos 

Assinale a alternativa correta: 

a) Os itens I e II estão corretos 
b) Os itens I, II e III estão corretos 
c) Os itens II, III e IV estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 
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QUESTÃO 21 

Na capitalização simples, os juros 
correspondentes à aplicação de R$ 2.000,00 por dois 
meses, à taxa de 4% ao mês, é: 

a) R$ 320,00 
b) R$ 2.160,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 230,00 

 

 

QUESTÃO 22 

Em um número positivo de 4 algarismos, a 
diferença entre o algarismo das unidades e o algarismo 
das centenas, nessa ordem, é igual a 8. Nesse número, 
o produto entre o algarismo dos milhares e o algarismo 
das dezenas é 35. Como existem exatamente quatro 
números com essas características, a diferença entre o 
maior e o menor deles, nessa ordem, vale: 

a) 835 
b) 1980 
c) 2081 
d) 3777 
e) 4637 

 

 

QUESTÃO 23 

A fração equivalente a 7/15, cuja soma dos 
termos é 198, é igual a: 

a) 56/142 
b) 46/152 
c) 63/135 
d) 70/128 

 

 

QUESTÃO 24 

Com o intuito de alavancar as vendas de carros, 
uma concessionária, no início do mês de dezembro, 
ofereceu um desconto de 5% nos preços de todos os 

seus automóveis. Os resultados de vendas não foram 
satisfatórios e os diretores resolveram, no final do mês, 
oferecer, em caráter promocional, um desconto de 
15% sobre o preço já reduzido, mantendo, assim, uma 
ínfima margem de lucro. Se forem considerados o valor 
de um veículo no início do mês antes dos descontos e 
seu valor no final do mês após todos os descontos, 
verificar-se-á que o valor total de desconto neste mês 
foi de: 

a) 20% 
b) 19,25% 
c) 18,75% 
d) 18,25% 

 

 

QUESTÃO 25 

Considere os inteiros positivos α, β , Υ, δ. Sabe-
se que (β- 1). log α = log Υ e que α1-β = δ 

Nestas condições, em relação aos valores de Υ 
e δ é correto afirmar que: 

a) Υ . δ = 1 
b) Υ . δ = ½ 
c) Υ : δ = 1/3 
d) Υ . δ = 2 

  

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 26 

Marque a alternativa que corresponde à forma 
adequada de conjugação do verbo haver: 

a) Quem haviam ganho o prêmio não éramos 
nós 

b) Quando vocês houverem resolvido o que 
fazer, avisem-me! 

c) Quem haja saído do espetáculo não mais 
poderia entrar. 

d) Embora haja festa, eu não estava contente 

QUESTÃO 27 

Partindo do pressuposto de que um texto tem 
estrutura à partir de características gerais de um 
determinado gênero, identifique os gêneros descritos 
a seguir: 

I. Tem como principal característica transmitir 
a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto 
de interesse. Algumas revistas têm uma seção 
dedicada a esse gênero; 

II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho 
voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de 
maneira particular, refletindo o momento, a vida dos 
homens através de figuras que possibilitam a criação 
de imagens; 

III. Gênero que apresenta uma narrativa 
informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose 
de lirismo e sua principal característica é a brevidade; 

IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas 
personagens, que geralmente se movimentam em 
torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo 
temático e conflito. Suas ações encaminham-se 
diretamente para um desfecho; 

V. Esse gênero é predominantemente utilizado 
em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, 
receitas, rótulos de produtos, entre outros. 

São, respectivamente: 

a)  texto instrucional, crônica, carta, entrevista 
e carta argumentativa. 

b) carta, bula de remédio, narração, prosa, 
crônica. 

c) entrevista, poesia, crônica, conto, texto 
instrucional. 

d) entrevista, poesia, conto, crônica, texto 
instrucional. 

 

QUESTÃO 28 

Indique a letra na qual as palavras completam, 
corretamente, os espaços das frases abaixo: 

Quem possui deficiência auditiva não consegue 
______ os sons com nitidez. 

Hoje são muitos os governos que passaram a 
combater o ______ de entorpecentes com rigor. 

O diretor do presídio ______ pesado castigo 
aos prisioneiros revoltosos. 

a) discriminar - tráfico - infligiu 

b) discriminar - tráfico - infringiu 

c) descriminar - tráfego - infringiu 

d) descriminar - tráfego – infligiu 

 

QUESTÃO 29 

SONETO DE FIDELIDADE 

 

De tudo ao meu amor serei atento 

Antes e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

  

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou ao seu contentamento. 

  

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama. 

  

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

(MORAES, Vinícius de. ANTOLOGIA POÉTICA. 
São Paulo: Cia das Letras, 1992) 

Nos dois primeiros quartetos do soneto de 
Vinicius de Moraes, verifica-se a ideia de que o poeta: 

PORTUGUÊS 
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a) não acredita no amor como entrega total 
entre duas pessoas. 

b) acredita que, mesmo amando muito uma 
pessoa, é possível apaixonar-se por outra e 
trocar de amor. 

c) entende que somente a morte é capaz de 
findar com o amor de duas pessoas. 

d) vê, na angústia causada pela ideia da 
morte, o impedimento para as pessoas se 
entregarem ao amor 

QUESTÃO 30 

Com base na tirinha a seguir, assinale a 
resposta correta em relação ao uso dos pronomes: 

a) Vem pra Caixa você também! 
b) Ele fez de tudo para mim voltar, mas já não 

gosto dele, por isso não voltei. 
c) Houve tanta conversa entre eu e minha 

mãe. 
d) Pedro é louco: vive falando consigo 

mesmo. 


