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ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PNE 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 
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Para Maria da Graça 
 

Paulo Mendes Campos  

Agora, que chegaste à idade avançada de 15 
anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice 
no País das Maravilhas. 

Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele 
está em ti. 

Escuta: se não descobrires um sentido na 
loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de 
saída para a grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do sentido evidente de todas as 
coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu 
modo, pois te dou apenas umas poucas chaves 
entre milhares que abrem as portas da realidade. 

A realidade, Maria, é louca. 
Nem o Papa, ninguém no mundo, pode 

responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz 
à gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um 
morcego?" 

Não te espantes quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece 
muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" 
Essa indagação perplexa é lugar-comum de cada 
história de gente. Quantas vezes mais decifrares 
essa charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual 
seja a resposta; o importante é dar ou inventar 
uma resposta. Ainda que seja mentira. 

A sozinhez (esquece essa palavra que inventei 
agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice 
falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de 
estar aqui sozinha!" O importante é que ela 
conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do 
poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo os 
grandes macacos e os cães amestrados) 
conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-
versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. 

Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma 
ação trivial, e temos a presunção petulante de 
esperar dela grandes consequências. Quando 
Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, 
ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o 
que acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo. 

Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem 
toda sabedoria tem de ser grave. 

A gente vive errando em relação ao próximo e o 
jeito é pedir desculpas sete vezes por dia, pois 
viver é falar de corda em casa de enforcado. Por 
isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se 
gostas de gato, experimenta o ponto de vista do 
rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: "Gostarias 
de gato se fosses eu?" 

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos 
escritórios, nos negócios, na política, nacional e 
internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na 
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e 
mulher, até namorados, todos vivem apostando 
corrida. São competições tão confusas, tão cheias 
de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que 
não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos 
tão escondidos, que, quando os atletas chegam 
exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A 
corrida terminou! Mas quem ganhou?" É bobice, 
Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente 
não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a 
algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante 
de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre 
onde quiseres, ganhaste. [...] 
 
Adaptado de: https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-paulo-
mendes-campos/ Acesso em: 04/02/2020. 

  
1. Considere os sentidos expressos no 

trecho “Por isso te digo, para tua 
sabedoria de bolso: se gostas de gato, 
experimenta o ponto de vista do rato. Foi 
o que o rato perguntou à Alice: 
‘‘Gostarias de gato se fosses eu?” e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O narrador ressalta a importância de se 
praticar a empatia, considerando a realidade 
de cada um. 

(B) É apresentada a ideia de que, antes de  
defenderem o ponto de vista de alguém, as 
pessoas devem se colocar no lugar de quem 
tenha uma visão diferente da sua. 

(C) A menção ao discurso do rato permite que o 
leitor concretize a ideia de empatia, sugerida 
pelo texto, favorecendo a compreensão da 
lição de vida ensinada pelo narrador. 

(D) Ao utilizar as figuras do gato e do rato, 
busca-se revelar que os mais fortes devem 
se colocar no lugar dos mais fracos. 

(E) O narrador considera que a lição que ensina 
é insignificante, por isso ele a denomina 
como “sabedoria de bolso”.  

  
2. Sobre os conectivos em destaque no 

excerto que segue, assinale a alternativa 
correta. 

 “Aprende, pois, logo de saída para a 
grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do  sentido evidente de 
todas as coisas, inclusive as loucas. 
Aprende isso a teu modo, pois te dou 
apenas umas poucas chaves entre 
milhares que abrem as portas da 
realidade.” 

 

Língua Portuguesa 
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(A) Ambos têm função explicativa. 
(B) A primeira ocorrência estabelece uma 

relação de causa; a segunda, de 
consequência. 

(C) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de conclusão; a segunda, de 
explicação.  

(D) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de explicação; a segunda, de 
conclusão.  

(E) Ambos tem função conclusiva. 
  
3. Assinale a alternativa em que a 

classificação da figura de linguagem 
presente no trecho dado esteja 
INCORRETA. 

(A) “[...] pois te dou apenas umas poucas 
chaves entre milhares que abrem as portas 
da realidade.” = metáfora.  

(B) “Quantas vezes mais decifrares essa 
charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás.” = 
comparação. 

(C) “Agora, que chegaste à idade avançada de 
15 anos [...]” = ironia. 

(D) “Não te espantes quando o mundo 
amanhecer irreconhecível. Para melhor ou 
pior [...]” = antítese. 

(E) "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" = 
hipérbole. 

 
4. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função sintática de 
“Dinah” no trecho “Fala a verdade Dinah, 
já comeste um morcego?”. 

(A) Sujeito que pratica a ação de falar. 
(B) Vocativo para quem o discurso é dirigido. 
(C) Sujeito que pratica a ação de comer. 
(D) Palavra que complementa o sentido do 

verbo “falar”, completando seu sentido. 
(E) Palavra que complementa o sentido do 

nome “verdade”. 
 
5. Assinale a alternativa em que a utilização 

do sinal de pontuação esteja 
INCORRETA. 

(A) “Praticamos uma ação trivial, e temos a 
presunção petulante de esperar dela 
grandes consequências.” 

(B) “A realidade, Maria, é louca.” 
(C) “A corrida terminou! Mas quem ganhou?” 
(D) “[…]  eu te dou este livro: Alice no País das 

Maravilhas.” 
(E) “Escuta: se não descobrires um sentido na 

loucura, acabarás louca.” 
 
 

6. Sobre a formação e a função da palavra 
em destaque no trecho “A sozinhez 
(esquece essa palavra que inventei agora 
sem querer) é inevitável.”, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

  
(   )  O sufixo -ez permite que seja nomeada 

uma qualidade, a partir do adjetivo 
“sozinho”, assim como  ocorre em 
“polidez”. 

(   )   A criação do vocábulo é inadequada, 
visto que já existe o adjetivo “solidão” 
para caracterizar  pessoas solitárias. 

(   )   O sufixo -ez indica origem, significando 
aquele que vem de um local solitário, tal 
como ocorre  em “francês”. 

 
(A) F – F – V. 
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – V. 
(E) F – F – F. 
 
7. Assinale a alternativa em que o acento 

grave indicativo de crase seja mantido ao 
substituir a palavra em destaque, no 
trecho: “Apesar de ser isso o que 
acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo.”. 

(A) Indivíduos. 
(B) Seres. 
(C) Indivíduo. 
(D) Criaturas. 
(E) Sujeitos. 
 
8. A oração em destaque, em “Não importa 

qual seja a resposta; o importante é dar 
ou inventar uma resposta. Ainda que seja 
mentira.”, estabelece com as demais uma 
relação de 

(A) adição.  
(B) oposição. 
(C) concessão. 
(D) conclusão. 
(E) condição. 
 
9. Assinale a alternativa que reescreve 

adequadamente a frase “O importante é 
que ela conseguiu sair de lá [...]”, 
preservando-lhe o sentido. 

(A) A saída dela foi importante lá. 
(B) É importante que ela saia daqui.  
(C) Importa ela sair dali. 
(D) O fato de ela ter saído de lá é importante. 
(E) Lá, ela conseguiu sair.  
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10. O plural de “lugar-comum” é 
(A) lugares-comuns. 
(B) lugares-comum. 
(C) lugar-comuns. 
(D) lugar-comum, havendo somente a flexão na 

palavra que acompanha a expressão. 
(E) lugars-comuns. 
 

 
 
11. Considere como verdadeira a seguinte 

sentença: “Carlos escreve poemas e 
ensina Gramática”. A negação dessa 
sentença, por definição, será dada por 

(A)  “Carlos não escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(B)  “Carlos escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(C)  “Carlos não escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(D) “Carlos escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(E) “Carlos não escreve poemas se, e somente 
se, ensina Gramática”. 

 
12. Três amigos decidiram viajar em um final 

de semana. Após procurarem em várias 

agências por uma pousada, encontraram 

um pacote de viagem para três pessoas, 

com o custo total de R$ 800,00. No 

momento de pagar e adquirir esse pacote 

de viagem, analisando a quantia de 

dinheiro disponível por todos naquele 

momento, verificaram que Carlos possuía 

R$ 250,00, Fernanda possuía R$ 100,00 a 

menos que Luís e Luís possuía 
𝟕

𝟓
 da 

quantia de Carlos. Dessa forma, somando 

a quantia que os três amigos possuíam, e 

não havendo a possibilidade de arrecadar 

mais dinheiro, é correto afirmar que 

(A)  eles não poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
50,00 para cobrir o custo total. 

(B)  se Fernanda tivesse R$ 100,00 a menos, 
ainda assim poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(C)  eles poderiam pagar e adquirir esse pacote 
de viagens, sobrando, ainda, R$ 50,00 do 
dinheiro que possuíam. 

(D)  se Luís tivesse R$ 100,00 a menos, ainda 
assim conseguiriam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(E)  eles não conseguiram pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
150,00 para cobrir o custo total. 

 
13. Em um evento, compareceram 130 

homens e 208 mulheres. A taxa 
percentual que representa a quantidade 
de homens em relação ao total de 
mulheres é igual a 

(A)  37,5%. 
(B)  160%. 
(C)  51,3%. 
(D)  62,5%. 
(E)  40%. 
 
14. Considere os conjuntos A, B e C no 

seguinte diagrama: 
 

 
 

 Assinale a alternativa que indica a região 
destacada desse diagrama que 
representa (𝑩 ∩ 𝑨) − 𝑪. 

 
(A)  

 
 
(B)  

 
 
(C) 
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(D)  

 
 
(E)  

 
 
 
15. Afirmar que “Clara trabalha de manhã e 

Clara trabalha à tarde ou à noite” é 
equivalente a afirmar, por definição de 
equivalência de proposições compostas, 
que 

(A)  “Clara nunca trabalha à noite”.  
(B)  “Clara trabalha somente de manhã”. 
(C)  “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara 

trabalha de manhã ou à noite”. 
(D)  “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”. 
(E)  “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara 

trabalha de manhã e à noite”. 
 

 
 
16. Dentre as alternativas seguintes, assinale 

a correta em relação à Lei Orgânica de 
Novo Hamburgo. 

(A) O cidadão novo-hamburguense pode ser 
investido na função de vereador e na de 
prefeito ao mesmo tempo. 

(B) A eleição para Vice-Prefeito de Novo 
Hamburgo é indireta.  

(C) Não compete ao Município fixar os feriados 
municipais.  

(D) São tributos da competência municipal os 
impostos sobre propriedade predial, 
territorial urbana e rural. 

(E) O Município de Novo Hamburgo deve 
respeitar os princípios estabelecidos nas 
Constituições Federal e Estadual. 

  
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre as 
regras das infrações previstas no Código 
de Posturas de Novo Hamburgo.  

(A) A pena é de caráter pessoal, não podendo 
os pais responderem pelos filhos menores. 

(B) Ao infrator que incorrer, simultaneamente, 
em mais de uma penalidade legal, será 
aplicada a pena média, sem acréscimos.  

(C) Quando a infração for coletiva, a pena será 
aplicada aos que forem identificados. 

(D) Todos os cidadãos poderão defender-se 
alegando desconhecimento da Lei. 

(E) As pessoas jurídicas não respondem aos 
autos de infração lavrados pela Prefeitura de 
Novo Hamburgo.  

  
18. Acerca das normas do regime estatutário 

dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A posse será pessoal ou por procuração 
reconhecida em cartório de notas.  

(B) A investidura em cargo público, cumpridas 
as exigências legais, ocorrerá com a posse. 

(C) O concurso público será de provas, ou de 
provas e títulos, realizado em uma ou mais 
etapas, conforme dispuser o regulamento 
geral e o edital, observados os princípios 
constitucionais. 

(D) Exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, e é de cinco dias o 
prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

(E) Posse é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada 
com a assinatura do respectivo termo pela 
autoridade competente e pelo servidor 
empossando. 
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19. Acerca das normas do regime estatutário 
dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A frequência e a assiduidade do servidor 
público serão controladas pelo ponto e por 
forma determinada em regulamento, quanto 
a servidores não sujeitos ao ponto.  

(B) O servidor está sujeito ao regime padrão de 
jornada de trabalho de até 40 (quarenta) 
horas semanais, que não poderá exceder a 
08 (oito) horas diárias, em atendimento às 
normas constitucionais, ressalvadas as 
exceções legais.  

(C) Pelo serviço realizado em regime de 
sobreaviso ou sob a forma de plantões, o 
servidor público perceberá o respectivo 
adicional. 

(D) O servidor público que exercer cargo em 
comissão, função de confiança ou 
desempenhar atividade em regime de 
dedicação plena, perceberá adicional por 
eventual jornada laboral excedente à legal. 

(E) Por necessidade de serviço, a jornada legal 
do servidor público poderá ser ampliada, 
consoante o determinar a autoridade 
competente. 

 
20. Analise as assertivas sobre o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções para 
os servidores municipais e assinale a 
alternativa que aponta (a)s correta(s). 
 

I. Os cargos em comissão têm como 
atribuições essenciais a direção, a chefia 
e o assessoramento de órgãos e 
unidades administrativas integradas à 
Administração Municipal, competindo, 
aos respectivos detentores, dirigir e 
supervisionar todas as atividades 
administrativas afetas a esses órgãos e 
unidades, segundo as diretrizes e 
determinações exaradas pela autoridade 
superior competente. 

II. Quando o provimento do cargo em 
comissão se der mediante nomeação de 
servidor público, o respectivo detentor 
perceberá tão somente gratificação 
pecuniária correspondente a cinquenta 
por cento da remuneração fixada para o 
cargo em comissão, enquanto perdurar o 
respectivo exercício, além da 
remuneração do seu cargo permanente. 

III. No provimento de cargos em comissão, 
pelo menos um quarto dos cargos serão 
preenchidos por servidores públicos. 

 

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

 
 
21. As pessoas devem ser incentivadas a 

realizar sua higiene bucal e o controle da 
dieta como forma de promover saúde 
bucal. As atividades de escovação 
supervisionada são um importante 
estímulo à realização da higiene bucal. Na 
modalidade “técnica de escovação 
supervisionada direta”, está 
recomendada a periodicidade de  

(A) uma vez por ano. 
(B) duas, três ou quatro vezes por ano. 
(C) seis vezes por ano, ou seja, a cada dois 

meses. 
(D) uma vez por mês. 
(E) uma vez por semana. 
  
22. Alguns pacientes com necessidades 

especiais requerem posicionamento 
diferenciado na cadeira odontológica. 
Para o atendimento de pacientes com mal 
de Parkinson, por exemplo, a cadeira  

(A) deve ser totalmente deitada para garantir 
maior conforto. 

(B) não deve apresentar nenhuma inclinação 
para evitar reflexos involuntários. 

(C) deve estar inclinada invariavelmente a 30 
graus. 

(D) não deve ser inclinada mais do que 45 
graus. 

(E) não deve ser inclinada menos do que 60 
graus. 

 
23. É de extrema importância que as etapas 

iniciais do tratamento de pacientes com 
deficiências sejam de orientações, 
motivação e procedimentos iniciais não 
invasivos. A orientação sobre escovação 
deve reforçar a importância da utilização 
de dentifrício fluoretado por todos os 
pacientes. No entanto, os pacientes e 
seus responsáveis devem ser alertados 
de que os dentifrícios fluoretados devem 
possuir uma concentração mínima de  

(A) 250 ppm F. 
(B) 500 ppm F. 
(C) 1.000 ppm F. 
(D) 1.100 ppm F. 
(E) 1.500 ppm F. 

Conhecimentos Específicos 
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24. Até 27 de janeiro de 2020, foram 
confirmados 2.798 casos do novo 
coronavírus (2019-nCoV) no mundo. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) está 
aprimorando suas capacidades de 
responder às emergências por síndromes 
respiratórias. Uma das recomendações 
do Ministério da Saúde é que qualquer 
pessoa que entre em contato com o caso 
suspeito utilize máscara PFF2 quando o 
contato for mais prolongado ou quando 
forem realizados procedimentos que 
gerem aerossóis. Qual é o tempo máximo 
que essa máscara pode ser usada? 

(A) Até 2 a 3 horas de uso ou quando se 
apresentar úmida. 

(B) Deve ser trocada a cada paciente. 
(C) No final do período de trabalho 

(aproximadamente 4 horas de uso). 
(D) No final do dia de trabalho 

(aproximadamente 8 horas de uso). 
(E) Quando apresentar sujidade visível ou 

quando os elásticos já não estiverem 
íntegros ou no máximo em 6 meses. 

 
25. Para uma criança de 03 anos de idade 

pesando 15 quilos, a dose provavelmente 
tóxica (DPT) de flúor, quando utilizado 
um dentifrício com 1.500 ppm de flúor, é 
de quantos gramas? 

(A) 33 
(B) 50 
(C) 60 
(D) 75 
(E) 105 
 
26. Sobre a abordagem clínica da doença 

cárie e suas consequências em 
Odontopediatria, assinale a alternativa 
que apresenta o melhor material 
restaurador para lesões de cárie extensas 
(ICDAS 6) em dentes decíduos 
posteriores.  

(A) Amálgama.  
(B) Cimento de ionômero de vidro convencional. 
(C) Cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina.  
(D) Cimento de ionômero de vidro de alta 

viscosidade. 
(E) Resinas compostas. 
  
27. No Brasil, nasce um bebê com fenda 

labiopalatal a cada 650 nascimentos. 
Alguns estudos demonstraram uma 
associação entre o uso de diazepam e a 
incidência aumentada de fenda 
labiopalatal. Sobre esse assunto, 

preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta. 

 As fendas que acometem apenas o lábio 
ou o lábio até o rebordo alveolar se 
formam até a ___ semana de gestação, 
enquanto a fissura de palato é formada 
até a ____ semana. 

(A) 6 / 20 
(B) 8 / 24 
(C) 5 / 12 
(D) 8 / 12 
(E) 12 / 16 
  
28. A condição  que acomete  

exclusivamente recém-nascidos, de 
ocorrência rara, com maior prevalência 
na maxila do que na mandíbula, mais 
frequente no sexo feminino e que pode 
ser descrita como uma massa rósea, lisa 
ou lobulada, pedunculada, podendo 
variar de tamanho desde poucos 
milímetros até alguns centímetros de 
diâmetro, é denominada  

(A) nódulo de Bohn. 
(B) cisto de lâmina dentária. 
(C) mucocele. 
(D) epúlide do recém-nascido. 
(E) lesão de Bednar. 
 
29. Em pacientes hipertensos, é muito 

importante o controle da ansiedade. 
Quando for realizar um procedimento 
cirúrgico, o limite máximo pressórico do 
paciente antes do procedimento é de  

(A) 140/80 mm Hg. 
(B) 150/90 mm Hg. 
(C) 120/90 mm Hg. 
(D) 130/80 mm Hg. 
(E) 150/80 mm Hg. 
 
30. Pacientes com cirrose hepática podem 

apresentar ascite. Nesses pacientes, a 
profilaxia antibiótica, previamente a 
procedimentos cirúrgicos, 

(A) não é bem indicada. 
(B) deve ser realizada idealmente com 1 g de 

amoxicilina. 
(C) deve ser realizada idealmente com 2 g de 

amoxicilina. 
(D) deve ser realizada idealmente com 600 mg 

de clindamicina. 
(E) deve ser realizada idealmente com 500 mg 

de azitromicina. 
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31. Paciente adolescente apresenta-se para 
tratamento com queixa de estética 
prejudicada em seus dentes. Ao exame 
clínico, percebe-se que seus dentes 
apresentam pequenas áreas brancas e 
opacas, mas que não chegam a cobrir 
nem 25% da superfície vestibular dos 
dentes. Sobre esse caso clínico, 
classifique a fluorose de acordo com o 
índice de Dean. 

(A) Questionável. 
(B) Muito leve. 
(C) Leve. 
(D) Moderado. 
(E) Severo. 
 
32. A respeito da etiologia da cárie dentária, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Crianças nascidas por cesariana 

adquirem estreptococos do grupo 
mutans mais cedo do que as crianças que 
nasceram por parto normal. 

(   ) A presença de Candida albicans na 
microbiota bucal aumenta o risco para o 
desenvolvimento de lesões cariosas. 

(   ) Pesquisas indicam que as crianças que 
foram infectadas pelos estreptococos do 
grupo mutans antes dos 2 anos de idade 
apresentam maior risco de desenvolver 
lesões de cárie do que as que são 
colonizadas mais tardiamente. 

 
(A) V – V – V. 
(B) V – F – V. 
(C) F – V – F. 
(D) F – F – V. 
(E) V – F – F. 
 
33. Uma grande variedade de soluções 

hemostáticas tem sido recomendada 
para controlar o sangramento da 
exposição pulpar. Atualmente, o agente 
considerado a solução hemostática mais 
segura, eficaz e barata para 
procedimentos de capeamento pulpar e 
pulpotomia parcial e completa é 

(A) o hipoclorito de sódio. 
(B) a clorexidina. 
(C) o peróxido de hidrogênio. 
(D) a epinefrina. 
(E) a solução salina. 
  

34. Em um dente decíduo com histórico de 
dor espontânea, considerando os 
conceitos atuais, o tratamento indicado é  

(A) o capeamento direto. 
(B) o capeamento indireto. 
(C) a pulpotomia parcial. 
(D) a pulpotomia total. 
(E) a pulpectomia ou a exodontia. 
 
35. Exames radiográficos, às vezes, são 

essenciais para se chegar ao diagnóstico 
clínico. Quando é realizada uma 
radiografia com filme ultrarrápido em 
uma gestante, o feto recebe apenas 
0,0001 mGy de radiação. A partir de 
quantos mGy de radicação o feto começa 
a ter riscos de algum dano?  

(A) 0,001 mGy. 
(B) 0,05 mGy. 
(C) 0,01 mGy. 
(D) 10 mGy. 
(E) 50 mGy. 
 
36. Sobre técnicas preventivas em 

Odontopediatria, assinale a alternativa 
correta. 

(A) É altamente recomendável que crianças 
abaixo de 3 anos utilizem apenas dentifrícios 
com 500 ppm de flúor. 

(B) Quando são utilizados dentifrícios com 1.500 
ppm de flúor só são observadas 
desmineralizações no esmalte a partir de 3 
exposições diárias à sacarose. 

(C) Para crianças que apresentem até 8 dentes 
irrompidos, está indicada a quantidade de 
0,1 g de dentifrício fluoretado contendo 
1.000 ppm de flúor. 

(D) Após a aplicação de gel fluoretado na 
superfície dos dentes, o paciente pode 
enxaguar a boca sem que isso interfira no 
resultado final. 

(E) Não há necessidade de fazer a profilaxia 
antes da aplicação de verniz fluoretado. 
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37. A anestesia é um dos procedimentos que 
mais gera ansiedade nos pacientes. Para 
diminuir a sensação dolorosa da picada 
da agulha, está recomendada a utilização 
de anestésicos tópicos. Quando 
aplicados sobre mucosa seca, durante 
um tempo mínimo de 1 minuto, qual é a 
profundidade de anestesia que 
provocam? 

(A) 1 mm. 
(B) 1,5 a 2 mm. 
(C) 2,5 mm 
(D) 3 a 4 mm. 
(E) 5 mm. 
 
38. A metemoglobinemia é um distúrbio 

hematológico no qual a hemoglobina é 
oxidada à metemoglobina, tornando a 
molécula funcionalmente incapaz de 
transportar oxigênio. Para que esse 
quadro se instale, quanto tempo demora? 

(A) 15 minutos. 
(B) 30 minutos. 
(C) 45 a 60 minutos. 
(D) 2 horas. 
(E) 3 a 4 horas. 
  
39. Em pacientes nefropatas, qual antibiótico 

deve ser evitado, por seu potencial 
nefrotóxico? 

(A) Amoxicilina. 
(B) Cefalosporinas. 
(C) Metronidazol. 
(D) Azitromicina. 
(E) Clindamicina. 
 
40. O lúpus eritematoso é uma doença 

inflamatória autoimune, de causa 
desconhecida, com incidência maior em 
mulheres na faixa etária de 30 a 40 anos. 
Nessas pacientes, a trombocitopenia é 
um achado frequente. Procedimentos 
invasivos de urgência em pacientes com 
lúpus podem ser realizados em pacientes 
com contagem de plaquetas a partir de  

(A) 20.000 / ml. 
(B) 50.000 / ml. 
(C) 80.000 / ml. 
(D) 100.000 / ml. 
(E) 120.000 / ml. 
 
41. Para o controle da dor de origem 

inflamatória em um paciente com asma 
brônquica o anti-inflamatório mais bem 
indicado é  

(A) a nimesulida. 
(B) o cetorolaco. 

(C) a dexametasona. 
(D) o ibuprofeno. 
(E) o cetoprofeno. 
 
42. A leucoplasia oral pilosa é muito comum 

em todos os estágios da infecção pelo 
HIV, embora seja mais prevalente em 
períodos de imunidade mais baixa. O 
agente etiológico da leucoplasia oral 
pilosa é  

(A) a Candida albicans. 
(B) o Citomegalovírus. 
(C) o herpes vírus tipo 8. 
(D) a Candida glabrata. 
(E) o vírus Epstein-Barr.  
 
43. A concepção de deficiência intelectual 

fundamenta-se no julgamento clínico e na 
literatura especializada. Um paciente com 
QI abaixo de 20-25 é considerado com 
deficiência intelectual  

(A) limítrofe. 
(B) moderada. 
(C) grave. 
(D) profunda. 
(E) de gravidade não especificada. 
 
44. Técnicas de sedação estão indicadas 

para pacientes com medo / ansiedade 
nos quais as técnicas não 
farmacológicas não são bem-sucedidas e 
para aqueles pacientes que não podem 
cooperar devido à imaturidade fisiológica 
ou emocional e/ou deficiência física ou 
mental. Assinale a alternativa que 
apresenta uma condição em que a 
sedação com benzodiazepínicos está 
contraindicada. 

(A) Pacientes com apneia do sono. 
(B) Lactantes. 
(C) Portadores de insuficiência cardíaca 

congestiva. 
(D) Portadores de insuficiência respiratória leve. 
(E) Usuários de outros depressores do Sistema 

Nervoso Central. 
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45. Em relação ao atendimento a pacientes 
diabéticos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Pacientes com glicemia até 140 mg/dl e 
hemoglobina glicada menor que 7% são 
considerados como de baixo risco e é 
possível realizar a terapêutica endodôntica 
com segurança. 

(B) Pacientes com glicemia até 225 mg/dl e 
hemoglobina glicada entre 7% e 9% são 
considerados como de médio risco e é 
possível realizar a terapêutica endodôntica 
com segurança. 

(C) Os pacientes devem ser orientados a manter 
a dieta diária e não ir às consultas em jejum. 

(D) Devem ser utilizados sempre anestésicos 
com vasoconstrictor, preferencialmente a 
prilocaína com felipressina. 

(E) Em casos de dor, deve-se evitar o 
paracetamol, que possui ação ligeiramente 
hiperglicemiante.  

 
46. Sobre a anestesia do nervo bucal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O nervo bucal não é anestesiado durante a 

técnica por bloqueio do nervo alveolar 
inferior. 

(B) O nervo bucal proporciona inervação 
sensorial aos tecidos moles bucais 
adjacentes tão somente aos molares 
mandibulares. 

(C) A quantidade necessária de anestésico local 
lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 
para conseguir a anestesia do nervo bucal é 
de 0,6 mL. 

(D) O paciente raramente apresenta algum 
sintoma subjetivo da anestesia do nervo 
bucal. 

(E) Deve ser feita a penetração da membrana 
mucosa em posição distal e bucal 
relativamente ao último molar. 

 
47. Sobre o bloqueio do nervo mentual, 

preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta. 

 O forame mentual é encontrado 
habitualmente em torno do ápice do ____ 
pré-molar. Para depositar a solução 
anestésica, deve-se penetrar a agulha 
aproximadamente _______ mm. A 
quantidade de anestésico necessária 
para realizar essa técnica é de _____ mL. 

(A) 1º / 3 a 4 / 0,3 
(B) 2º / 5 a 6 / 0,6 
(C) 1º / 6 / 0,45 
(D) 2º / 3 a 4 / 0,3 
(E) 2º / 6 / 0,45  

48. A queilite actínica é uma condição 
potencialmente maligna do vermelhão do 
lábio inferior, resultante da exposição 
crônica à luz UV. Assinale a alternativa 
que apresenta uma característica dessa 
condição. 

(A) É mais prevalente em mulheres do que em 
homens. 

(B) A lesão se desenvolve lentamente e os 
pacientes, muitas vezes, não percebem seu 
desenvolvimento. 

(C) Os achados clínicos iniciais incluem a 
presença de eritroplasia. 

(D) No início dessa condição, é frequente a 
presença de ulcerações. 

(E) O tabagismo não influencia essa condição.  
 
49. Sobre o diagnóstico clínico da cárie 

dentária, assinale a alternativa correta.  
(A) A presença de mancha branca visível por 

meio do esmalte molhado indica o início da 
perda mineral. 

(B) A atividade de cárie é considerada aguda 
quando a lesão se apresenta com aspecto 
seco e escurecido. 

(C) Em superfícies livres, com os dentes limpos, 
secos e bem iluminados, a inspeção visual é 
o método de escolha para a detecção de 
lesões cariosas. 

(D) Para realizar o diagnóstico clínico da cárie 
dentária, está fortemente indicada a 
utilização de sonda exploradora, com ponta 
afiada. 

(E) O diagnóstico clínico da cárie dentária deve 
ser realizado com sonda exploradora de 
ponta afiada, espelho clínico e o auxílio de 
radiografias. 

 
50. O Tratamento Restaurador Atraumático 

(Atraumatic Restorative Treatment), 
atualmente, é entendido como uma 
abordagem minimamente invasiva que 
compreende medidas preventivas, 
terapêuticas e restauradoras em relação 
à cárie dental e no controle dessa 
doença, inclusive no atendimento a 
pacientes especiais. O material 
preconizado pelos idealizadores da 
técnica foi o  

(A) cimento de silicato. 
(B) cimento de óxido de zinco e eugenol. 
(C) cimento de ionômero de vidro. 
(D) cimento de óxido de zinco e eugenol 

reforçado. 
(E) cimento de ionômero de vidro reforçado com 

partículas metálicas. 
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