
CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SM AG

EDITAL N° 002/2019-SMAG

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES PCD

Duração: 03h00m in (três horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo:

LÍNGUA
PORTUGUESA

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIDADES NOÇÕES DE 

INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

01 a 10 11 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 60

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: ® # © @
05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 

letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A  marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 
01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o seu tempo de duração, devendo assinara ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I para responderás questões de 1 a 10. 

Texto I

A mobilidade da criança

O que significa a mobilidade para os pequenos 
habitantes das cidades brasileiras? Para parte deles, 
o ir e vir está sempre relacionado ao carro. Das 
janelas dos automóveis, eles enxergam reflexos da 
cidade, mas não participam dela.

Para a maior parcela, que se locomove a pé e de 
transporte coletivo, há insegurança, medo e a certeza 
de que o pedestre é considerado um intruso, um 
invasor do espaço. Além de aprender que precisa 
atravessar a rua correndo porque o tempo do 
sem áforo  é insu fic ien te  e o pedestre  não é 
respeitado, a criança brasileira se acostuma a 
caminhar em calçadas muito estreitas e até em ruas 
sem a presença delas. As décadas de planejamento 
urbano focado no carro tornaram as ruas um território 
de guerra -  o fato de que o Brasil é o quarto país do 
mundo em mortes no trânsito  fa la por si só. 
Pesquisadores internacionais há tempos discutem os 
efeitos da “imobilidade” e da violência no trânsito no 
desenvolvimento físico, cognitivo, motor e social das 
crianças. Exercer a independência numa cidade 
segura é fundamental para o crescimento saudável. 
Nos países em que as crianças andam de bicicleta e a 
pé com segurança , com o na H o landa e na 
D inam arca , por exem plo , os a c iden tes  são 
praticamente inexistentes e a infância é um período 
de feliz interação na sociedade.

Sobrepeso e falta de luz solar
Segundo a urbanista e arquiteta espanhola Irene 

Quintáns, os urbanistas usam a presença de crianças 
no espaço público como indicador de sucesso 
urbano. “A  ausência delas nas ruas aponta as falhas 
das nossas cidades”, ela diz.

Moradora da capital paulista há sete anos e mãe 
de dois filhos, Irene acredita que privar os pequenos 
de caminhar não é positivo. “Uma criança que fica 
circunscrita à locomoção no carro tende a ficar 
insegura para se movimentar. Ela também tem mais 
dificuldade em perceber o outro. Isso se chama 
empatia e é muito importante para a vida em 
sociedade. Há ainda a questão do sedentarismo, do 
sobrepeso e da falta de luz solar. Crianças que 
caminham para a escola têm mais concentração para 
desenvolver atividades complexas”.

Mesmo com todas as dificuldades já citadas, é 
importante usar o transporte público, caminhar e 
participar da vida na cidade. Na próxima vez que levar 
seus filhos à escola, reflita: por que ir de carro? Que

tal descobrir a cidade ao lado deles, trocando idéias 
sobre o que vocês veem? Assim, eles aprendem a ser 
cidadãos e a viver o coletivo, enquanto exigimos que 
o poder público priorize a proteção das nossas 
crianças.
(https://www.metrojornal.com.br/colunistas/2018/10/11/ 
mobilidade-da-crianca.html)

1 . A  temática principal do texto se baseia na relação 
entre:

A) mobilidade urbana e infância
B) hierarquia social e propriedade
C) acesso a transporte e economia
D) visibilidade das pessoas e planejamento

2 .  Uma ideia explicitamente construída sobre o leitor 
considera que ele:

A) ignora as desigualdades sociais
B) transita com crianças pela cidade
C) trabalha com planejamento geográfico
D) defende valores do individualismo

3. No segundo parágrafo, o comentário introduzido 
por travessão expressa, em relação à ideia do 
parágrafo, uma relação de:

A) negação
B) explicação
C) contradição
D) comparação

4. No segundo parágrafo, a última frase expressa, 
em relação à anterior, uma relação de:

A) contraposição
B) ponderação
C) retificação
D) conclusão

5 .  “Mesmo com todas as dificuldades já citadas”. O 
trecho pode ser reescrito da seguinte forma, sem 
alteração do sentido:

A) tanto que todas as dificuldades já citadas
B) apesar de todas as dificuldades já citadas
C) por causa de todas as dificuldades já citadas
D) de acordo com todas as dificuldades já citadas

https://www.metrojornal.com.br/colunistas/2018/10/11/
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6 . “Crianças que caminham para a escola têm mais 
c o n c e n tra ç ã o  para  d e s e n v o lv e r a tiv id a d e s  
complexas”. O trecho destacado exerce, no conjunto 
da frase, a função de introduzir uma:

A) contradição
B) enumeração
C) especificação
D) consequência

7. No último parágrafo, a forma verbal “priorize” 
indica ação com valor de:

A) certeza
B) hesitação
C) possibilidade
D) inviabilidade

8. Na frase “Para a maior parcela, que se locomove a 
pé e de transporte coletivo, há insegurança, medo e a 
certeza de que o pedestre é considerado um intruso, 
um invasor do espaço” (2o parágrafo), o uso da voz 
passiva provoca o seguinte efeito de sentido:

A) culpar o governo pelo comportamento
B) sugerir uma falha de planejamento
C) propor uma solução alternativa
D) omitir o responsável pela ação

9. Em “que fica circunscrita à locomoção no carro” 
(4o parágrafo), a palavra “circunscrita” pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido original, por:

A) homogênea
B) confusa
C) restrita
D) aberta

10. Aacentuação está corretamente justificada em:

A) “automóveis” -  proparoxítona
B) “país” -  oxítona terminada em “-i(s)”
C) “saudável” -  paroxítona terminada em “-I”
D) “décadas” -  paroxítona terminada em “-a(s)”

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11 . Sandra, com quinze anos de idade, pretende 
adquirir estabilidade financeira com a aprovação em 
concurso público, sendo certo que completou o 
ensino fundamental e está cursando o último ano do 
ensino médio. Nos termos da Lei Complementar 
n° 3/2012 do município de Boa Vista, um dos 
requisitos para a investidura em cargo público 
consiste na idade mínima de:

A) dezesseis anos
B) dezessete anos
C) dezoito anos
D) dezenove anos

12. Pepe resolve estudar para ser aprovado em 
concurso para ingresso na autarquia municipal W. 
Nos termos da Lei Complementar n° 3/2012 do 
município de Boa Vista, a competência para prover os 
cargos em autarquias seria do seu:

A) dirigente máximo
B) diretor de pessoal
C) gerente regional
D) coordenador de recursos humanos

13. Sócrates é arquiteto e servidor efetivo do 
m un ic íp io  B, sendo conv idado  para ocupar, 
interinamente, cargo em comissão em secretaria 
m unicipal. Nos term os da Lei Com plem entar 
n° 3/2012 do município de Boa Vista, quando 
exercido interinam ente, o cargo em com issão 
demanda:

A) designação
B) nomeação
C) indicação
D) colocação

14 . Jervásio foi aprovado em concurso público para 
o cargo de professor municipal, tendo ocorrido a 
homologação do certame em 2017. Nos termos da 
Lei Complementar n° 3/2012 do município de Boa 
Vista, a prorrogação da validade do concurso poderá 
ocorrer:

A) duasvezes
B) uma única vez
C) sem prazo
D) condicionalmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR ■ W M M H H H M M M M H M
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES PCD

15. Januário foi instado a realizar exames médicos 
para comprovar o seu estado de saúde com o objetivo 
de formalizar os atos finais inerentes a concurso 
público. Nos termos da Lei Complementar n° 3/2012 
do município de Boa Vista, a posse em cargo público 
depende de prévia inspeção:

A) hospitalar pública
B) salutar privada
C) médica oficial
D) fisiológica ideal

16 . Ernestino é servidor municipal, ocupando cargo 
de nível superior e, após os trâmites legais, é 
promovido. Nos term os da Lei Com plem entar 
n° 3/2012 do município de Boa Vista, a promoção não 
interrompe o tempo de exercício, que é contado no 
novo posicionamento na carreira a partir da data da:

A) assinatura do ato
B) publicação do ato
C) aceitação do ato
D) resolução do ato

17. Jobinho é servidor municipal e logrou a 
obtenção de aposentadoria vo luntária  por ter 
cum prido  os requ is itos  norm ativos ex ig idos. 
Posteriormente, requereu o retorno ao serviço 
público municipal. Nos termos da Lei Complementar 
n° 3/2012 do município de Boa Vista, esse retorno 
não poderá am parar o se rv ido r que já  tive r 
completado:

A) sessenta anos de idade
B) sessenta e dois anos de idade
C) sessenta e cinco anos de idade
D) setenta anos de idade

18. Creso é servidor municipal e foi colocado em 
disponibilidade pelo período de três anos. Após o 
término do prazo, requereu o seu retorno ao serviço 
público, sendo comunicado da extinção do órgão 
onde p re s ta va  se rv iço . Nos te rm o s  da Lei 
Complementar n° 3/2012 do município de Boa Vista, 
o servidor posto em disponibilidade poderá ser 
m antido sob responsab ilidade  da S ecre ta ria  
Municipal de:

A) Administração
B) Fazenda
C) Governo
D) Educação

19 . Afonso Pena, servidor ocupante de cargo efetivo 
no município TX, foi convidado para chefiar o setor de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Saúde. Nos termos da Lei Complementar n° 3/2012 
do município de Boa Vista, ao ocupante de função de 
chefia é cabível, pelo seu devido exercício, o 
pagamento de:

A) gratificação
B) retribuição
C) adicional
D) diárias

20. Venceslau é engenheiro e foi aprovado em 
concurso público para ocupar cargo no município ZZ. 
Para cumprir projeto patrocinado pelo governo 
federal, passa a atuar em laboratório submetido ao 
contato com substâncias radioativas. Esse contato 
ocorre a cada dois meses. Diante disso, requer 
pagamento de adicional de insalubridade. Nos 
termos da Lei Complementar n° 3/2012 do município 
de Boa Vista, NÃO haverá pagamento do adicional 
quando a exposição aos agentes nocivos ocorrer de 
forma:

A) assídua
B) geral
C) ocasional
D) conveniada

21 .Adiei, servidor público, procura melhorias na sua 
carreira e remuneração. Nos termos da Lei n° 1.611 
do m un ic íp io  de Boa V is ta , corresponde ao 
c resc im en to  na m esm a c lasse  ou ca tegoria  
profissional, com mudança para o próximo padrão de 
vencimento, a:

A) projeção
B) progressão
C) remoção
D) transposição

22. Tércio concluiu o ensino médio e pretende 
realizar concurso público. Nos termos da Lei n° 1.611 
do município de Boa Vista, o cargo em que o requisito 
mínimo é o ensino médio corresponde ao cargo de:

A) assistente
B) auxiliar
C) assessor
D) atendente
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23 . Sueli é professora com mestrado em Educação 
e atua no ensino de crianças com necessidades 
especiais. Nos termos da Lei n° 1.611 do município de 
Boa Vista, a jornada de trabalho do professor deve 
correspondera:

A) vinte horas semanais
B) vinte e cinco horas semanais
C) trinta horas semanais
D) quarenta horas semanais

24. Maxuell foi reenquadrado em novo plano de 
carreira aprovado por lei municipal que reorganizou a 
carreira à qual pertence. Nos termos da Lei n° 712 do 
município de Boa Vista, após o enquadramento dos 
servidores, nenhuma nomeação para cargo efetivo 
poderá ser efetuada senão na referência inicial de 
cada categoria funcional, vinculada à respectiva 
especia lidade e cond ic ionada à aprovação e 
habilitação em:

A) concurso público
B) seleção pública
C) chamada pública
D) processo público

25. Eleutério é servidor municipal e pretende 
requerer o parcelamento de suas férias. Nos termos 
da Lei Complementar n° 3/2012 do município de Boa 
Vista, as férias podem ser parceladas em até:

A) duas etapas
B) três etapas
C) quatro etapas
D) cinco etapas

26. Epaminondas está com seu enteado Elesbão 
com problemas de saúde. Diante disso, requer 
afastamento do serviço público municipal onde 
exerce o cargo de professor. Nos termos da Lei 
Complementar n° 3/2012 do município de Boa Vista, 
nesses casos, o servidor terá direito a licença não 
remunerada de:

A) noventa dias
B) cem dias
C) cento e vinte dias
D) cento e cinquenta dias

27 . Amadeu pretende candidatar-se a cargo eletivo, 
tendo apresentado requerimento de registro perante 
a Justiça eleitoral vinculado ao partido político Asa. 
Nos termos da Lei Complementar n° 3/2012 do 
município de Boa Vista, o servidor terá direito a 
licença, sem remuneração, durante o período que 
deve ter início com a sua escolha em:

A) comitê eleitoral
B) assembléia geral
C) convenção partidária
D) votação regional

28. Ricardo Adriano é candidato à presidência do 
sindicato dos servidores do município TWZ. Após sua 
eleição, requer o afastamento do serviço para atuar 
exclusivamente nas funções sindicais. O sindicato 
possui dez mil associados. Nos termos da Lei 
Complementar n° 3/2012 do município de Boa Vista, 
é assegurado ao servidor o direito à licença com 
remuneração para o desempenho de mandato no 
sindicato representativo da categoria, limitado, no 
caso presente, a no máximo:

A) dois servidores
B) três servidores
C) quatro servidores
D) cinco servidores

29. Holmes atua no setor de licitações da empresa 
municipal CT do município VV. Cioso de suas 
responsabilidades, fiscaliza o cum prim ento ào 
princípio da publicidade dos atos administrativos. É 
consentâneo com os instrumentos normativos pátrios 
que regulam a ética no serviço público que a omissão 
quanto à publicidade ofende o:

A) bem comum
B) solidarismo
C) patriotismo
D) corporativismo

30 . Winston é servidor público e não está adaptado 
ao órgão onde foi lotado, realizando repetidos erros e 
desv ios  de função . É conse n tâ neo  com os 
instrumentos normativos pátrios que regulam a ética 
no serviço público que essas atitudes caracterizam, 
quanto ao desempenho da função pública:

A) rebeldia
B) imprudência
C) mal-estar
D) descortesia
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ATUALIDADES

31. Em novembro de 2019, os jornais noticiaram 
que, em 2018, 13,5 milhões de brasileiros viveram 
com uma renda per capita mensal inferior a R$ 145,00 
reais, um recorde de crescimento da população em 
situação de extrema pobreza, pois foi o maior índice 
encontrado nos últimos sete anos. A  notícia revelou 
que vem ocorrendo no país um evidente aumento:

A) do desenvolvimento econômico
B) da igualdade econômica
C) da desigualdade social
D) do estamento social

32 . Artigos de jornais, publicados em novembro de 
2019, demonstraram que as possibilidades de 
contingenciamento e de corte de recursos nas áreas 
da educação, ciência e tecnologia preocupou 
estudiosos, cientistas e congressistas do país, por 
cons ide ra rem  que a redução  acen tuada  de 
investimento em educação e pesquisa nos tempos 
atuais poderá se transformar, no futuro, em um fator 
que:

A) garantirá o aumento da riqueza nacional
B) limitará o desenvolvimento econômico do país
C) estabilizará o crescimento produtivo regional
D) fortalecerá a competividade comercial no país

33. No segundo semestre de 2019, os noticiários 
analisaram o grande desastre ecológico que ocorreu 
no litoral do país, e avaliaram que as dimensões de 
danos foram intensas, causando uma degradação no 
meio ambiente que poderá permanecer por décadas. 
A contaminação ambiental foi grave por se tratar de 
toneladas de:

A) óleo com efeitos tóxicos
B) rejeitos de minério de ferro
C) mercúrio e metais pesados
D) cinzas ácidas das queimadas

34. Especialistas em saúde pública afirmam que o 
uso excessivo de agrotóxicos na produção nacional 
de alimentos pode afetar a saúde da população, 
provocando problemas respiratórios, impotência, 
depressão, aborto, câncer, entre outros danos à 
saúde.
Como precaução ao problema, os estudiosos 
recomendam que a população se alimente de 
produtos produzidos pela:

A) silvicultura
B) agroecologia
C) aquicultura
D) agroindústria

35 . As metas de Desenvolvimento Sustentável da 
O rganização das Nações Unidas destacam  a 
necessidade de aumentar a participação de energias 
renováveis na matriz energética global. O Brasil tem 
avançado, em maior proporção, na geração de um 
tipo de energia elétrica sustentável que apresenta 
menor risco de ocorrência de danos e desastres 
ambientais.
Trata-se da produção de energia:

A) solar
B) nuclear
C) eólica
D) hidrelétrica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

36. No que diz respeito aos conceitos da internet,
pode-se afirmar que:

I. um termo tem por significado baixar ou transferir 
dados de uma página para o computador de um 
usuário, como no caso de um edital em formato 
PDF, referente a um concurso público;

II. uma sigla tem por significado o endereço web que 
se digita na barra de endereços de um browser 
para se chegar a um site, como por exemplo 
https://www. google. com. br/.

O termo e a sigla são, respectivamente:

A) downloade DNS
B) downloade URL
C) uploade DNS
D) uploade URL

37. Na Área de Notificação do Windows 10 BR, 
localizada no canto inferior direito da tela do monitor 
de um notebook, há um ícone que serve para o 
usuário verificar o status da conexão wifi à internet. 
Esse ícone é:

D)

https://www
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38. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR, 
em que foram realizados os procedimentos descritos 
a seguir.

• Em F12, foi inserida a expressão =MED(A11 :A15).
• Em F14,foi inserida a expressão =MOD(F12;2).

10 CIDADE DE BOA VISTA - RR
11 23
12 15 MEDIANA = ? 1
13 10
14 13 MOD = ? 1
15 19

Nessas condições, os valores mostrados em F12 e
em F14são, respectivamente:

A) 15e0
B) 15e 1
C) 16e0
D) 16e 1

39. No Word 2019 BR, dois recursos devem ser
empregados com as seguintes finalidades:

I. um atalho de teclado destina-se a converter uma 
frase ou palavra selecionada em minúsculas para 
maiúsculas e vice-versa;

II. um ícone deve ser acionado por meio do mouse 
para aplicar sombreamento, ou seja, mudar a cor 
atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela 
selecionada.

O atalho de teclado e o ícone são, respectivamente:

A) Ctrl + F3 e

B) Ctrl + F3 e

C) Shift+F3 e

D) Shift+F3 e

40. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR. 
Para contabilizar a quantidade de atendimentos nas 
células D27, D28 e D29, foi empregada a função 
SOMASE, usando o conceito de referência absoluta. 
Para finalizar, foi inserida em D30 uma expressão que 
adiciona os valores de D27, D28 e D29.

10
11 MÊS ESPECIALIDADE C O L A B O R A D O R Q UANTIDADE

12 RESSONÂNCIA João 123

13 1
TO M O G R A FIA Ju liana 98

14 TO M O G R A FIA Ju liana 23
15 PE D IA TR IA Feitosa 131
16 RESSONÂNCIA João 56

17 2
RESSONÂNCIA João 73

18 2 TO M O G R A FIA Ju liana 89
19 PED IA TR IA Feitosa 53
20 RESSONÂNCIA João 48

21 3
TO M O G R A FIA Ju liana 80

22 PED IA TR IA Feitosa 76
23 PED IA TR IA Feitosa 70

24 TOTAL = 920
25

26 RESUMO
27 RESSONÂNCIA 300
28 TO M O G R A FIA 290
29 PED IA TR IA 330

30 TOTAL = 920

As expressões inseridas em D29 e em D30 foram,
respectivamente:

A) =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23) 
e =SOMA(D27:D29)

B) =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23) 
e =SOMA(D27;D29)

C) =SOM ASE($B$12:$B$23;B29;$D$12:$D$23) 
e =SOMA(D27:D29)

D) =SOM ASE($B$12:$B$23;B29;$D$12:$D$23) 
e =SOMA(D27;D29)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Pacientes com transtornos mentais utilizam 
medicações psicotrópicas que podem ter muitos 
efeitos colaterais. Estes efeitos dependem dos 
receptores onde as medicações atuam no sistema 
nervoso central.
Discenesia tardia é o efeito adverso extrapiramidal 
tardio mais comumente associado ao uso prolongado 
de drogas antipsicóticas, dificultando o tratamento 
odontológico do indivíduo por causar:

A) hipotensão postural, sedação e hipossalivação
B) movimentos involuntários de lábios, língua e 

mandíbula
C) h ip o s s a liv a ç ã o , se d a çã o  e m o v im e n to s  

involuntários da boca
D) náusea, ataxia, leucopenia e anemia

42. A  anemia é um sintoma que traduz um estado 
em que a concentração de hemoglobina se encontra 
aba ixo  dos lim ites  norm ais, frequen tem en te  
acom panhada de queda do hem atócrito e da 
contagem de hemácias no sangue. Pode estar 
presente em vários distúrbios hematológicos e tem 
como principais manifestações bucais:

A) glossite atrófica, palidez de mucosas e queilite 
angular

B) língua geográfica, queilite angular e palidez de 
mucosas

C) granuloma piogênico, osteonecrose e palidez de 
mucosas

D) petéquias, granulom a piogênico e g lossite  
atrófica

43 . Paciente de 30 anos de idade, diabético insulino 
dependente, durante a rea lização de acesso 
endodôntico do dente 24 apresentou drenagem de 
secreção purulenta via conduto, hálito cetônico, 
taquicardia, náuseas e respiração ofegante. A 
condição compatível com os dados acima é:

A) síncope
B) cetoacidose
C) hipertensão arterial
D) hipoglicemia

44. A encefalopatia crônica não evolutiva, também 
conhecida como paralisia cerebral, é consequência 
de uma lesão estática ocorrida no período pré, peri ou 
pós-natal, que afeta o sistema nervoso central em 
fase de maturação estrutural ou funcional. Das 
causas abaixo, aquelas que estão relacionadas ao 
período pré-natal são:

A) rubéola congênita, incompatibilidade do fator Rh, 
traumatismo cranioencefálico

B) hipóxia neo-natal, pré-m aturidade, rubéola 
congênita

C) anóxia intrauterina, infecções durante a gestação, 
incompatibilidade do fator Rh

D) f e n i l c e t o n ú r ia ,  c r is e s  c o n v u ls iv a s ,  
incompatibilidade do fator Rh

45. Diabéticos com controle glicêmico inadequado 
apresentam risco aumentado para perda óssea 
alveolar progressiva e maior severidade da doença 
periodontal. Os principais fatores associados à maior 
severidade da doença periodontal em diabéticos são:

A) alteração da composição da saliva, escovação 
inadequada e prejuízo funcional das plaquetas

B) c o m p o s içã o  da m ic ro b io ta  s u b g e n g iv a l, 
hipertensão arterial e fragilidade capilar

C) estresse, alteração no metabolismo do colágeno 
e resistência periférica tecidual à insulina

D) composição da microbiota subgengival, alteração 
no metabolismo do colágeno e prejuízo funcional 
dos neutrófilos

46. Um sinal em comum das emergências médicas 
na clínica odontológica é a perda de consciência. 
Quando um paciente apresenta essa intercorrência 
no consultório odontológico, é preciso fazer o 
diagnóstico diferencial de forma precisa a fim de 
tomar as medidas adequadas. No caso de um 
paciente de 65 anos de idade, em uso de diurético e 
anti-hipertensivo, e que, ao se levantar da cadeira 
o d o n to ló g ic a  a p re s e n to u  e s ta d o  s ú b ito  de 
inconsciência tendo que ser amparado pelo cirurgião- 
dentista, o provável quadro diagnóstico é:

A) acidentes vascular encefálico
B) hipoglicemia
C) hipotensão ortostática
D) insuficência adrenal aguda
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47 . Acoagulação sanguínea é o mecanismo através 
do qual o organismo alcança a hemostasia após uma 
lesão vascular, evitando o sangramento, ao mesmo 
tempo em que ocorre a reparação dos tecidos. A  partir 
da formação do tampão plaquetário, são ativadas as 
vias intrínseca e extrínseca para a conversão do 
fibrinogênio em fibrina estabilizando o coágulo que, 
posteriormente, é removido pela fibrinólise. Qualquer 
alteração nessas fases pode levar a um distúrbio de 
sangramento que pode ser detectado por exames 
laboratoria is sim ples. Antes de procedim entos 
cirúrgicos odontológicos, para avaliação das vias 
intrínseca, extrínseca e conversão do fibrinogênio em 
fibrina, deve-se solic itar, respectivam ente, os 
exames:

A) tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), 
tempo de protrombina (TP) e tempo de trombina 
(TT)

B) te m p o  de p ro tro m b in a  (T P ), te m p o  de 
tromboplastina parcial ativada (TTPa), e tempo 
de trombina (TT)

C) tem p o  de s a n g ra m e n to  (T S ), tem po  de 
protrombina (TP) e tempo de trombina (TT)

D) tempo de trombina (TT), tempo de sangramento 
(TS), tempo de protrombina (TP)

48 . ASíndrome de Down é uma condição complexa, 
com características clínicas bastante variáveis entre 
os a fe ta d o s  e que  e s tã o  re la c io n a d a s  à 
superexpressão de genes específicos que se 
encontram no cromossomo 21.
Entre as manifestações orais mais comuns que os 
pacientes podem apresentar estão:

A) língua fissurada, anodontias, doença periodontal 
e dentes conoides

B) língua geográfica, anodontia, fenda labial e fusão
C) macroglossia, granuloma piogênico, doença 

periodontal e candidíase
D) língua fissurada, anodontias, fenda palatina e 

prognatismo

49. C onsiderado um transto rno  invasivo do 
d e se n vo lv im e n to , c a ra c te riz a -s e  com o uma 
síndrome comportamental de prejuízo neurológico de 
origem multifatorial em que há associação de fatores 
genéticos e ambientais, representando um grande 
desafio para o cirurgião-dentista no tratamento 
odontológico.
Define-se, desta forma:

A) a síndrome de Moebius
B) o transtorno do espectro autista
C) o transtorno obsessivo compulsivo
D) a síndrome de Marfan

50. Paciente de 60 anos de idade, portador de 
válvula cardíaca protética necessita submeter-se à 
exodontia do dente 16. Ao exame físico, a pressão 
arterial era de 140/86 e o pulso regular de 75 
batimentos por minuto. Atualmente, faz uso de 
anticoagulante cumarínico (7,5 mg de warfarina 
sódica/dia). Os cuidados pré-operatórios, nesse 
caso, são:

A) s o l ic i ta ç ã o  de IN R  a té  48  h a n te s  do 
procedimento (realização com valor até 3,5) e 
prescrição de profilaxia antibiótica 1 hora antes do 
procedimento (1 g de amoxicilina)

B) suspensão da w a rfa rina  7 d ias antes do 
procedimento e não há necessidade de profilaxia 
antibiótica

C) suspensão da w a rfa rina  3 d ias antes do 
procedimento e profilaxia antibiótica 1 hora antes 
do procedimento (2 g de amoxicilina)

D) s o l ic i ta ç ã o  de IN R  a té  24 h a n te s  do 
procedimento (realização com valor até 3,5) e 
prescrição de profilaxia antibiótica 1 hora antes do 
procedimento (2 g de amoxicilina)

51. A  estabilização do paciente com encefalopatia 
crônica não evolutiva, conhecida como paralisia 
cerebral, com auxílio de faixas de contenção e abridor 
de boca, objetiva, respectivamente:

A) controle do comportamento agressivo e controle 
de secreções

B) redução do número de reflexos desencadeados 
durante a consulta odontológica e auxílio para 
contenção dos movimentos linguais

C) redução do número de reflexos desencadeados 
durante a consulta odontológica e auxílio para 
visualização adequada de todos os dentes

D) posição mais ergonômica para o cirurgião- 
dentista durante a consulta odontológica e 
diminuição do fluxo salivar

52. Uma das complicações mais comuns e graves 
em p a c ie n te s  o n c o ló g ic o s , d e c o rre n te  da 
quimioterapia, que se caracteriza por inflamação e 
ulceração da mucosa bucal, tornando-a edemaciada, 
eritematosa e friável, e que resulta em dor e 
desconforto, disfagia e debilidade sistêmica é:

A) reação liquenoide
B) herpesoral
C) mucosite
D) estomatite aftosa
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53 . Asíndrome de Sjôgren é uma doença sistêmica 
inflamatória crônica de provável etiologia autoimune. 
Pode existir como doença primária das glândulas 
exócrinas, ou estar associada a outras doenças 
a u to im u nes  com o a rtr ite  reum a to ide , lúpus 
eritematoso sistêmico, doença de Graves, entre 
outras. As glândulas lacrimais e salivares são os 
principais órgãos afetados, mas outras glândulas 
como pâncreas, glândulas sudoríparas, dos tratos 
urogenital e gastrointestinal também podem ser 
afetadas. Entre as principais manifestações orais 
apresentadas, encontram-se:

A) doença periodonta l, cáries ocultas, língua 
geográfica e hipossalivação

B) xerostomia/hipossalivação, disgeusia, úlceras e 
tumefação das glândulas salivares

C) tumefação das glândulas salivares, estomatite, 
queilite angular e sialorreia

D) xerostomia/hipossalivação, disfagia, odontalgia 
atípica e petéquias

54. A avaliação do paciente idoso deve ser 
cu idadosa não só em re lação a sua que ixa 
odontológica, mas em especial pelo seu quadro de 
saúde geral. Cuidados de saúde oral têm um impacto 
significativo para redução de infecções respiratórias 
em idosos e diminuem a vulnerabilidade da cavidade 
bucal, devido às alterações anatomofisiológicas 
inerentes ao processo de envelhecimento. Em 
relação à odontogeriatria, é correto afirmar que:

A) pacientes idosos necessitam de anamnese 
detalhada, realizada junto do cuidadorou familiar, 
em comunicação entre os profissionais que o 
acompanham e atenção especial com a higiene 
oral e o uso de vários medicamentos

B) pacientes idosos necessitam de tratamento 
odontológico de menor complexidade por sempre 
usarem próteses e serem acompanhados por 
uma equipe multiprofissional

C) pacientes idosos necessitam de anamnese 
detalhada, realizada junto do cuidadorou familiar, 
por apresentarem comportamento infantil e uso 
de vários medicamentos.

D) pacientes idosos necessitam de anamnese 
detalhada, realizada junto do cuidadorou familiar, 
e o tratamento odontológico deve ser sempre 
realizado em ambiente hospitalar, devido às 
múltiplas morbidades que apresentam.

55 . A  principal causa de angina do peito é a doença 
arterial coronariana, podendo também ser decorrente 
de outros prob lem as ca rd iovascu la res  com o 
estenose da válvula aórtica. As crises de angina 
podem ser desencadeadas por estresse emocional, 
temperaturas muito baixas, ingestão de cafeína, 
tabagismo etc. e têm início repentino, apresentando- 
se como uma dor subesternal ou precordial de 
intensidade variável sendo descrita como opressiva 
ou esmagadora. Dura aproximadamente de 2 a 3 
minutos podendo irradiar para o ombro esquerdo, 
costas, pescoço e mandíbula.
Se o paciente apresentar o quadro acima durante o 
atendimento odontológico, a conduta do cirurgião- 
dentista deve ser:

A) avaliar os sinais vitais; interromper o atendimento; 
administrar, via intramuscular, 0,5 mL de solução 
de epinefrinal: 100.000, repetindo após 5 minutos 
se  n e c e s s á r i o ;  c o n t r o l a d a  a c r i s e  
encaminhamento médico imediato

B) interrupção do atendimento; colocar o paciente 
numa posição em que a cabeça fique abaixo do 
corpo; administrar anti-hipertensivo por via oral e 
aguardar 10 minutos, se a dor persistir, repetir a 
dose da m edicação e con tro lada  a crise  
encaminhamento médico imediato

C) interrupção do atendimento; colocar o paciente 
numa posição con fo rtáve l com a cade ira  
sem irreclinada; adm in is tra r n itra to por via 
sublingual e aguardar 5 minutos; se a dor persistir, 
repetir a dose do vaso dilatador até 2 vezes e, 
controlada a crise, encaminhamento médico 
imediato

D) a v a lia r  os s in a is  v ita is ; a d m in is tra r, v ia  
intramuscular, 50 mg (1 ampola) de prometazina, 
repetindo após 5 minutos se necessário e, 
controlada a crise, encaminhamento médico 
imediato
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56. A  insuficiência renal crônica (IRC) é a perda de 
capacidade de depuração sanguínea pelo rim, devido 
à deterioração do funcionamento do néfrons. Nos 
casos mais graves, há a necessidade de diálise, 
procedimento médico para filtragem do sangue. 
Várias alterações bucais podem ser observadas e o 
cirurgião dentista precisa estar preparado para 
d e te c tá - la s , num a a tu a çã o  in te rd is c ip lin a r, 
contribuindo no diagnóstico precoce e tratamento das 
complicações.
E n tre  as p r in c ip a is  m an ifes taçõe s  o ra is  da 
insuficiência renal crônica, destacam-se:

A) pe téqu ias  e equ im oses na m ucosa ora l, 
hipoplasia do esmalte, líquen plano e aftas 
recorrentes

B) palidez da mucosa oral, líquen plano, mucosite e 
osteodistrofia (lesões radiolúcidas dos maxilares)

C) candidíase, estomatite urêmica, sialorreia e 
granuloma piogênico

D) palidez da mucosa oral, petéquias e equimoses 
na mucosa oral, xerostomia e osteodistrofia 
(lesões radiolúcidas dos maxilares)

57. Na unidade de terapia intensiva (UTI), o 
paciente  deve receber cu idados especia is  e 
constantes, como o atendim ento odontológico 
individualizado para a melhor sobrevida e prevenção 
de pneumonia por aspiração de conteúdo presente 
na boca e faringe. A  redução do tempo de internação 
do paciente diminui custos, morbidade e mortalidade 
hospitalares. Nesse sentido, é correto afirmar:

A) Apesar da higiene bucal insatisfatória relatada em 
diversos estudos em paciente em UTIs, não há 
e v id ê n c ia s  de m ic ro o rg a n ism o s  da boca 
associados a pneumonia nosocomial.

B) A  hipossalia observada em pacientes internados 
em UTIs deve-se exclusivamente ao uso de 
diversos medicamentos simultaneamente.

C) Não se deve lançar mão de dispositivos para 
manutenção da abertura bucal de pacientes 
internados em UTIs para higienização bucal 
devido ao risco de agredir a mucosa oral do 
paciente.

D) No paciente em estado crítico, o atrito do tubo 
endotraqueal ou da sonda na mucosa, lábio e 
lín g u a  podem  le v a r  a um a s o lu ç ã o  de 
continuidade do epitélio, necessitando-se de 
supervisão constante.

58. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
reconhece o exercício da Odontologia Hospitalar pelo 
cirurgião-dentista a partir da Resolução CFO- 
162/2015 e, em m aio de 2019, a través das 
Resoluções 203 e 204 do CFO, são publicadas as 
revisões finais das áreas de atuação do habilitado em 
Odontologia Hospitalar, dentre as quais destaca-se:

A) prestar assistência odontológica na área de 
prevenção e reabilitação somente aos pacientes 
em regime de internação hospitalar

B) prestar assistência odontológica aos pacientes 
em regime de internação hospitalar, ambulatorial, 
domiciliar, urgência, emergência, inclusive com 
suporte básico de vida e críticos

C) prestar assistência odontológica aos pacientes 
em regime de internação hospitalar ambulatorial 
apenas na área de estomatologia, realizando 
diagnóstico, biópsia e tratamento de alterações

D) prestar assistência odontológica aos pacientes 
em regime de internação hospitalar, ambulatorial, 
domiciliar e urgência, não atuando em casos de 
emergências

59. A  Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 
Sorridente), implantada em 2004, trouxe muitos 
avanços e contribuiu para a inclusão de grupos 
historicamente excluídos de ações em saúde bucal. 
Reunindo uma série de ações para ampliação do 
acesso ao tratamento odontológico, por meio do 
S istem a Único de Saúde (SU S), vem sendo 
aprimorada no decorrer dos anos com a incorporação 
de ações de alta complexidade. São elas:

A) im plantação de centros de especia lidades 
odontológicas (CEOs) e laboratórios regionais de 
prótese dentária

B) im plantação de centros de especia lidades 
o d o n to ló g ic a s  ( C E O s )  e p ro c e d im e n to s  
odontológicos em ambiente hospitalar para 
pacientes com necessidades especiais

C) implantação de laboratórios regionais de prótese 
dentária e procedimentos odontológicos em 
am b ien te  h o s p ita la r para pac ien tes  com 
necessidades especiais

D) procedim entos odonto lóg icos em am biente 
hospitalar para pacientes com necessidades 
especiais e necessidade da atenção odontológica 
no credenciamento dos Centros de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia (CACON)

$elecon 11
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60 . Segundo Picciani et ai, a epilepsia é a segunda 
condição neurológica mais frequente encontrada em 
consu ltó rios odonto lóg icos. Suas causas são 
múltiplas e, em alguns casos, existe uma base 
genética. Em relação a essa condição, é correto 
afirmar:

A) A  maioria dos pacientes já diagnosticados não 
sabe identificar os fatores que estão associados 
com um risco aumentado de convulsões.

B) O ideal, para o início do tratamento odontológico 
de pacientes epiléticos, é que o paciente esteja 
com as crises controladas há pelo menos 1 mês, 
havendo, ainda assim, risco de ocorrer alguma 
crise durante o atendimento.

C) Afim  de evitar crises convulsivas, o paciente deve 
aumentar o esquema posológico das medicações 
a n t i c o n v u l s i v a n t e s  a n t e s  da c o n s u l t a  
odontológica.

D) As medicações utilizadas por pacientes epiléticos 
não provocam efeitos colaterais na cavidade oral.
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