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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 18 (dezoito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questões 
Objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação  
10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Odontólogo 
15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 02 (duas) questões Discursivas. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas no Caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
na Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de 
Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos). 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 
Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 6. 
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em 

tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos 
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. 
Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...] 

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu 
emprego único; Itaguaí é o meu universo. 

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de 
corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta 
anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, 
senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, 
e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições 
fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria 
com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe 
filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas 
prendas, — únicas dignas da preocupação de um 
sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe 
de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria 
o risco de preterir os interesses da ciência na 
contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. 

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não 
lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural 
da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou 
três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua 
resistência (de D. Evarista), — explicável, mas 
inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia 
dos Bacamartes.[...]  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalie

nistaacessoem02/12/2019(adaptado) 
 
1) Machado de Assis, escritor conceituado do 

século XIX, descreve a trajetória de Simão 
Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.  
a) O protagonista, com trinta e quatro anos, 

regressou ao Brasil para estudar as crônicas da 
vila de Itaguaí. 

b) O protagonista se casou com D. Evarista da 
Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia 
dos Bacamartes. 

c) O protagonista era considerado o maior dos 
médicos do Brasil porque para ele a ciência era 
sua única inação e queria dedicar-se 
profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.  

d) D. Evarista era mal composta de feições; não 
era bonita nem simpática, mas o protagonista 
era grato a Deus porque tinha uma esposa que 
o ajudava no trabalho e estudos. 

e) O protagonista vem de família aristocrata; 
estudou em Portugal e Itália e casa-se por 
interesses que o difere da maioria dos casais. 

 

2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos 
remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos 
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e 
Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos 
em destaque, assinale a alternativa correta.  
a) pretérito-mais-que-perfeito do indicativo. 
b) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
c) pretérito perfeito do indicativo. 
d) pretérito perfeito do subjuntivo. 
e) pretérito imperfeito do indicativo. 

3) Analise as afirmativas abaixo. 

I. Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na 

maior parte do texto, Machado faz uso da 
variedade técnica profissional visto que 
apresenta vocábulos que são específicos da 
área médica. 

 

II. Infere-se que a ideia principal do excerto 

discorre sobre o casamento de Simão 
Bacamarte com a jovem celibatária D. 
Evarista. 

 

III. [...] “é o meu emprego único”. O enunciado 

anterior é parte da fala do narrador com foco 
narrativo em primeira pessoa do singular. 

 

IV. [...] “e à sua resistência”. As palavras em 

destaque são respectivamente classificadas 
como conjunção, fusão de preposição com 
artigo definido e pronome possessivo. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa IV está correta. 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas I, II e III estão 

corretas. 
 
4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, 

é o meu emprego único; Itaguaí é o meu 
universo”. Sobre a estrutura e funções 
sintáticas dos elementos que compõem o 
período citado, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O período é classificado sintaticamente como 

composto visto que é formado por mais de uma 
oração. 

 
b) A expressão “disse ele a Sua Majestade” tem 

a função sintática de agente da passiva do 
termo anterior. 

 
c) A expressão “o meu universo” possui dois 

adjuntos adnominais e tem a função sintática 
de predicativo do sujeito. 

 
d) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o 

verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto 
indireto. 

 
e) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o 

sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui 
predicado verbal. 

 

5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se 
de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto 
à classificação e emprego do vocábulo em 
destaque, assinale a alternativa correta.  
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Complemento verbal. 
d) Pronome reflexivo. 
e) Conjunção. 
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6) “D. Evarista era mal composta de feições, 
longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre 
a norma de colocação pronominal utilizada, em 
destaque, no enunciado anterior, assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 

 
 Obedeceu-se à norma da _____, no exemplo 
destacado, porque o verbo aparece _____, a oração 
está na _____ e não há vocábulos ou tempo verbal que 
justifiquem outro tipo de colocação. 
 

a) ênclise / depois da vírgula / afirmativa. 
b) mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito imperfeito. 
c) próclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito perfeito. 
d) ênclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito-mais-que-perfeito. 
e) próclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito imperfeito. 
 
7) Analise os enunciados e assinale a alternativa 

em que há uma palavra grafada incorretamente. 
a) A inclusão sociocultural é algo de grande 

relevância. 
b) Um material hiper-resistente foi utilizado para 

proteger o piso do corredor. 
c) Reflitam sobre os modelos socioeconômicos 

citados. 
d) A socio-linguística relaciona-se com outros 

ramos da linguagem. 
e) Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na 

próxima reunião. 
 

8) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O 

acento da palavra em destaque é obrigatório 
porque está sobre vogal tônica com terminação 
“oo (s)”. 

(  ) “O estranho é perceber que as novas 
comissárias têm medo de avião”. É obrigatório 
o uso de acento circunflexo sobre o verbo em 
destaque porque está na terceira pessoa do 
plural. 

(  ) “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de 
vista de cada um”. O vocábulo em destaque é 
acentuado por possuir vogal tônica “u” em 
hiato, após um ditongo.  

(  ) “Semana passada, João não pôde sair de 
casa, mas agora pode”. A forma verbal 
destacada está incorretamente acentuada, 
visto que não há mais acento diferencial. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V. 
b) F, F, V, F. 
c) F, V, F, V. 
d) F, V, F, F. 
e) V, F, V, V. 

9) As figuras de linguagem são recursos 

estilísticos utilizados para dar maior ênfase à 

comunicação. Analise os enunciados abaixo e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo, das figuras 

empregadas. 

I. Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco 

por cerveja. 
 
II. Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes 

da eclosão.  
III. O país do futebol sofreu a derrota de ter 

perdido em casa.  
IV. Aos noventa anos, dona Eulália descansou 

da longa vida. 
 

a) I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, 

IV. Eufemismo. 
 
b) I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, 

IV. Silepse. 
 
c) I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, 

IV. Hipérbole. 
 
d) I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, 

IV. Perífrase. 
 
e) I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, 

IV. Anáfora. 
 

10) Quanto às normas para o uso do acento grave 

na indicação de crase, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas 
as regiões. 

 
b) Encontrei com meus amigos à tardinha. 
 
c) Após muitos dias sem comer, caminhava às 

tontas pelo deserto. 
 
d) À proporção que o tempo passa, aprendemos 

a viver. 
 
e) Precisou deixar o estabelecimento às pressas. 

 

Leia o texto para responder às questões de 11 a 14. 

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar 

todas as mágoas; o nosso médico mergulhou 

inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi 

então que um dos recantos desta lhe chamou 

especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o 

exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e 

ainda no reino, uma só autoridade em semelhante 

matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...] 

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação 

mais digna do médico. 

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim 

Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e 

comensais. 
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A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de 

que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso 

dos dementes. Assim é que cada louco furioso era 

trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os 

mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte 

entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu 

licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que 

ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de 

meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, 

pareceu em si mesma sintoma de demência e não 

faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.  

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, 

vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao 

Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é 

bom, vira o juízo. 

 [...] Uma vez empossado da licença começou 

logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela 

rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas 

por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos 

para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado 

ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira 

vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com 

imensa pompa; de todas as vilas e povoações 

próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de 

Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que 

duraram sete dias. Muitos dementes já estavam 

recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o 

carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam 

ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de 

orates. 
Fonte:http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.p

dfoalienistaacessoem02/12/2019 

 
11) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta. 
a) Quando pronta, muitos dementes já estavam 

recolhidos nas alcovas da Casa Verde. 
b) Uma vez empossado da licença, Crispim 

Soares começou a construir a Casa Verde. 
c) D. Evarista dizia que isso de estudar sempre 

não era bom, que viraria o juízo. 
d) A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que 

possuía cinquenta janelas. 
e) Na colônia e reino, não havia autoridade em 

psiquiatria; uma área quase inexplorada. 
 
12) Simão Bacamarte construiu um espaço para 

abrigar e cuidar de pacientes da cidade. 
Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo 
autor no texto, assinale a alternativa incorreta.  
a) asilo. 
b) alcova. 
c) casa de orates. 
d) casa verde. 
e) edifício. 
 

13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) “Foi então que um dos recantos desta lhe 

chamou especialmente a atenção”. O vocábulo 
em destaque é um pronome de referência 
coesiva que retoma o termo “medicina”. 

(  ) As palavras em destaque: “inefável dom”/ “arguida 
pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de 
“indescritível” e “argiva”, respectivamente. 

(  ) “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo 
em destaque tem sua formação com o sufixo 
“em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo 
nominal “ado”. 

(  ) – “Do verdadeiro médico, emendou Crispim 
Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e 
comensais”. A expressão em destaque é 
classificada sintaticamente como aposto. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V. 
b) V, F, F, V. 
c) V, F, F, F. 
d) F, V, F, V. 
e) V, V, V, F. 

 

14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o 
Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu 
marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso 
de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o 
juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi 
empregada diversas vezes. Sobre as regras 
utilizadas, assinale a alternativa correta. 
a) A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está 

entre vírgulas porque é obrigatório este uso 
para separar vocativos. 

b) A expressão “vigário do lugar” está entre 
vírgulas porque é obrigatório este uso para 
separar vocativos. 

c) A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
vocativos. 

d) A expressão “não é bom” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
orações subordinadas adjetivas negativas. 

e) O vocábulo “sempre” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
complementos nominais. 

 

15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes 
regem outros vocábulos que os complementam. 
Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. 
A este respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Os jornalistas preteriram ao caso porque não o 

julgaram de relevância midiática. 
b) A torcida favoreceu ao time da casa porque 

80% dos ingressos vendidos foram locais. 
c) O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato 

Grosso do Sul. 
d) A falta de chuvas acarretou em perdas para os 

agricultores do serrado. 
e) Os livros que a jovem mais gosta não são 

publicados em editoras nacionais. 
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LEGISLAÇÃO 
 
16) Com relação ao disposto no Estatuto dos 

Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) a hierarquia policial militar é a organização em 

carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro 
da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no 
espírito de acatamento à sequência de autoridade 

b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
observados e mantidos em todas as 
circunstâncias da vida, entre os policiais militares 

c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da 
Bahia constituem a categoria especial de 
empregados públicos denominados policiais 
militares, cuja carreira é integrada por cargos 
técnicos estruturados hierarquicamente 

d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, 
as situações institucionais, as obrigações, os 
deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos 
integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia 

e) disciplina é a rigorosa observância e o 
acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o 
organismo policial militar 

 
17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se 

como requisito ou condição para o ingresso na 
Polícia Militar da Bahia: 
a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos 

políticos 
b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, 

categoria C 
c) possuir estatura mínima de 1,55 m para 

candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as 
candidatas do sexo feminino  

d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta 
anos de idade  

e) possuir a escolaridade ou formação profissional 
exigida ao acompanhamento do curso de formação 
a que se candidata, na data de inscrição do certame  

 
18) No que se refere ao “compromisso policial 

militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado da Bahia: 
a) o compromisso possui caráter formal e deve ser 

prestado pelo civil aprovado em certame público 
na presença da tropa, no ato de sua investidura  

b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, 
deve prestar compromisso de honra, no qual deve 
afirmar a sua aceitação consciente das obrigações 
e dos deveres policiais militares e manifestar a sua 
firme disposição de bem cumprí-los 

c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato 
deve prestar compromisso, em solenidade 
especial, nos seguintes termos: "perante os 
símbolos nacionais, e pela honra do Estado da 
Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante 
da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao 
serviço público e à coletividade" 

d) a hierarquia e a disciplina são a base 
institucional da Polícia Militar 

e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos 
aprovados em processo seletivo público, 
mediante matrícula em curso específico, 
observadas as condições prescritas no 
respectivo edital 

19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” 
e “graduação” próprios da hierarquia policial 
militar: 
a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM  
b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM 
c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM 
d) Coronel PM e Capitão PM 
e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM  

 
20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial 

militar”, assinale a alternativa incorreta.  
a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada 

a partir da data da assinatura do ato da respectiva 
promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra 
data  

b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de 
Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar   

c) a precedência entre policiais militares da ativa, do 
mesmo grau hierárquico, é assegurada pela 
antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, 
como regra    

d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno 
Oficial  

e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de 
Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem 
precedência sobre os Oficiais do Quadro 
Complementar de Oficiais Policiais Militares 

 
21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo 

de policial militar expressamente previstas no 
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia: 
a) aproveitamento, nomeação e redistribuição  
b) ascensão, investidura e substituição  
c) readaptação, transferência e promoção 
d) posse, nomeação e movimentação  
e) nomeação, reversão e reintegração  

 
22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre 

outros: 
a) os da reserva remunerada  
b) os exonerados  
c) os agregados 
d) os reformados 
e) os da reserva não remunerada 

 
23) No que diz respeito ao ato administrativo de 

“reversão”, assinale a alternativa correta. 
a) a reversão é realizada em caráter permanente, 

quando se tratar de provimento de cargos de livre 
nomeação e exoneração 

b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao 
cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidado o ato de afastamento pela via judicial 

c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao 
serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período 
de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao 
mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar 
que lhe competir na escala numérica no momento de 
sua transferência para a reserva remunerada 

d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao 
cargo anteriormente ocupado quando invalidado o 
ato de afastamento pela via administrativa 

e) a reversão é realizada em caráter temporário, 
quando se tratar de provimento em cargo da carreira 
ou em caráter provisório 
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24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio 
probatório compreende um período de trinta e seis 
meses, durante o qual serão observados, entre 
outros, os seguintes fatores: 
a) assiduidade no serviço; pontualidade; 

responsabilidade e eficiência 
b) liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; 

capacidade de iniciativa e produtividade 
c) chefia; relacionamento interpessoal; observância 

das regras militares; inteligência emocional e 
eficácia 

d) assiduidade; disciplina; observância das normas 
hierárquicas e ética militar; responsabilidade; 
capacidade de adequação para cumprimento dos 
deveres militares e eficiência 

e) desempenho; capacidade; aptidão para a vida em 
caserna e efetividade 

 
25) Em conformidade com a deontologia policial 

militar, apresentam-se, dentre outros, como 
valores institucionais do profissional: 
a) a ética, a efetividade e a capacitação profissional 
b) a disciplina, a doutrina e a solidariedade 
c) a dignidade humana, a efetividade e a abnegação 
d) a hierarquia, a credibilidade e a tradição 
e) o espírito profissional, a bravura e a dedicação 

 
IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

 
26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do 

Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do 
Negro: 

 
 “Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade 
estadual com mais de _____ pessoas, será assegurada 
a inclusão de uma da raça negra.” 
 Assinale a alternativa que preencha corretamente a 

lacuna. 
a) Duas 
b) Três 
c) Quatro 
d) Cinco 
e) Seis 

 
27) Acerca das disposições legais da Lei n° 

11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da 
Penha”), leia o artigo 2° abaixo: 

  
“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de 

classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
_____, _____ e _____, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social”. 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços 

públicos 
b) Sabedoria / benefício previdenciário / experiência 
c) Vida / educação / saúde mental 
d) Saúde; herança / felicidade 
e) Nível educacional / idade / religião 

28) No que diz respeito às disposições legais do 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 
12.288/2010), assinale a alternativa correta. 
 
a) O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito 

à educação, mas não do direito ao esporte e 

lazer 
 
b) O direito à saúde da população negra será 

garantido pelo poder público mediante políticas 

universais, sociais e econômicas destinadas à 

redução do risco de doenças e de outros 

agravos 

 

c) O Estatuto da Igualdade Racial pretende 

defender os direitos étnicos coletivos e difusos, 

sendo que os direitos étnicos individuais não 

são protegidos pelo Estatuto 
 
d) É dever apenas da sociedade garantir a 

igualdade de oportunidades, sendo que o 

Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em 

uma situação de desigualdade 
 
e) As pesquisas e programas de estudo voltados 

para temas referentes às relações étnicas, aos 

quilombos e às questões pertinentes à população 

negra somente poderão ser fomentadas por 

entidades privadas com fins lucrativos 

 
29) O Decreto n° 4.377/2002 promulga a Convenção 

sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher. Sobre as 
disposições da Convenção, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas para garantir, à mulher, em 
igualdade de condições com o homem e sem 
discriminação alguma, a oportunidade de 
representar seu governo no plano internacional 
e de participar no trabalho das organizações 
internacionais. 

 
(  ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
para suprimir todas as formas de tráfico de 
mulheres e exploração da prostituição da 
mulher. 

 
(  ) Será considerada discriminatória a adoção 

pelos Estados-Partes de medidas especiais, 
inclusive as contidas na presente Convenção, 
destinadas a proteger a maternidade. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V 
e) F, V, F 
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30) A Lei n° 11.340/2006, conhecida como “Lei 
Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. No que se refere às disposições da Lei 
Maria da Penha, assinale a alternativa correta. 
a) A violência doméstica e familiar contra a mulher 

só será configurada em relações que a mulher 
seja heterossexual 

b) Apenas a violência física é considerada uma 
forma de violência contra a mulher 

c) Na hipótese da iminência ou da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
a autoridade policial que tomar conhecimento 
da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis 

d) Em nenhuma hipótese será concedida a 
proteção policial, visto que a Lei Maria da 
Penha já prevê outros mecanismos de proteção 
da mulher 

e) A mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será obrigatoriamente atendida por 
servidoras do sexo feminino, mas não terá 
direito ao atendimento pericial especializado 

 
31) A ‘Lei Maria da Penha” (Lei n° 11.340/2006) 

estabelece que a política pública que visa coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher far-
se-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governamentais. Sobre 
as diretrizes de medida integrada de proteção, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Integração operacional do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública com 
as áreas de segurança pública, assistência 
social, saúde, educação, trabalho e habitação 

 
(  ) O respeito, nos meios de comunicação social, 

dos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, de forma a coibir os papéis 
estereotipados que legitimem ou exacerbem a 
violência doméstica e familiar 

 
(  ) A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito 
à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia 

 
(  ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, 

termos ou outros instrumentos de promoção de 
parceria que apenas poderá ocorrer entre 
órgãos governamentais 

 
(  ) O destaque, nos currículos escolares de todos 

os níveis de ensino, para os conteúdos 
relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, F, V 
b) V, V, F, F, V 
c) F, F, F, F, F 
d) V, V, V, F, V 
e) V, V, V, V, V 

32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra a 
mulher, promulgada pelo Decreto n° 4.377/2002, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação 
contra a mulher na esfera dos cuidados 
médicos a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, o acesso 
a serviços médicos, inclusive os referentes ao 
planejamento familiar. 

 
II. Os Estados Partes concederão ao homem e à 

mulher os mesmos direitos no que respeita à 
legislação relativa ao direito das pessoas à 
liberdade de movimento e à liberdade de 
escolha de residência e domicílio. 

 
III. Os Estados Partes admitem que todo contrato 

ou outro instrumento privado de efeito jurídico 
que tenda a restringir a capacidade jurídica da 
mulher será passível de validação. 

  
Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 

e) Apenas a afirmativa II está correta 

 

33) No que se refere ao direito à liberdade de 
consciência e de crença e ao livre exercício dos 
cultos religiosos previsto no Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010), analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) É inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

 
(  ) A produção e a divulgação de publicações 

relacionadas ao exercício e à difusão das 
religiões de matriz africana será proibida nos 
municípios que tenham em sua população a 
predominância da religião católica. 

 
(  ) É assegurada a assistência religiosa aos 

praticantes de religiões de matrizes africanas 
internados em hospitais ou em outras 
instituições de internação coletiva, inclusive 
àqueles submetidos à pena privativa de 
liberdade. 

  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V 
e) F, V, F 
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34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 
12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à 
terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Os agentes financeiros privados promoverão 

ações para viabilizar o acesso da população 
negra aos financiamentos habitacionais, sendo 
tal ação vedada aos agentes financeiros 
públicos 

 
b) Os remanescentes das comunidades dos 

quilombos se beneficiarão de todas as 
iniciativas previstas nesta e em outras leis para 
a promoção da igualdade étnica 

 
c) O poder público elaborará e implementará 

políticas públicas capazes de promover o 
acesso da população negra à terra e às 
atividades produtivas no campo 

 
d) O poder público garantirá a implementação de 

políticas públicas para assegurar o direito à 
moradia adequada da população negra que 
vive em favelas, cortiços, áreas urbanas 
subutilizadas, degradadas ou em processo de 
degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica 
urbana e promover melhorias no ambiente e na 
qualidade de vida 

 
e) O poder público promoverá a educação e a 

orientação profissional agrícola para os 
trabalhadores negros e as comunidades negras 
rurais 

 

35) O Decreto Federal n° 65.810/ 1969 promulgou a 
Convenção internacional sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação racial. 
Sobre as disposições desta Convenção, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Os Estados Partes que ratificaram a 

Convenção condenam a segregação racial 
e o apartheid e comprometem-se a proibir e 
a eliminar nos territórios sob sua jurisdição 
todas as práticas dessa natureza. 

 
II. Os mandamentos da Convenção deverão ser 

interpretadas de modo a contrariar as 
disposições legais dos Estados Partes, 
relativas à nacionalidade, cidadania e 
naturalização, mesmo que tais disposições não 
discriminem contra qualquer nacionalidade 
particular. 

 
III. Deverá ser aplicada a Convenção para as 

distinções, exclusões, restrições e preferências 
entre cidadãos e não cidadãos feitas por um 
Estado Parte. 

  
Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 

e) Apenas a afirmativa II está correta 

ODONTÓLOGO 
 
36) A cárie dental pode ser tida como uma doença típica 

do homem civilizado e a Odontologia moderna não 
pode limitar-se apenas a identificar “cavidades”, toda e 
qualquer tentativa de “diagnóstico” da doença cárie 
em seu estágio mais precoce é válida. Assim, os mais 
variados e modernos métodos de diagnóstico de cárie 
vêm sendo desenvolvidos com a intenção de tornar 
mais preciso o diagnóstico de lesões incipientes de 
cárie, ainda confinadas ao esmalte, em seu estágio 
subclínico. Porém, na clínica odontológica diária, os 
métodos de diagnóstico utilizados são aqueles 
universalmente empregados. Assinale a alternativa 
correta que apresenta o instrumento ideal para 
diagnostico de cárie nesse estágio precoce. 
a) Sonda exploradora simples 
b) Sonda milimetrada 
c) Cureta de dentina 
d) Cureta de periodontia 
e) Sonda exploradora ponta romba 
 

37) Um dos meios de diagnóstico da cárie dentária é o 
FOTI (Fiber Optic Transilumination), ou seja, 
TRANSILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA. O 
método é simples, confortável para o paciente e não-
invasivo, tendo como limitações o uso apenas para 
lesões de cárie proximais e a impossibilidade de 
diagnosticar cáries secundárias circunjacentes a 
restaurações. Sobre como é feita a interpretação do 
resultado para presença de cárie, assinale a 
alternativa correta. 
a) A estrutura dentária amolecida tem um índice de 

transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio 
e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha 
escura 

b) A estrutura dentária amolecida tem um índice de 
transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, 
portanto, a área da lesão é vista como uma mancha 
escura 

c) A estrutura dentária amolecida tem um índice de 
transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio 
e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha 
clara 

d) A estrutura dentária amolecida tem um índice de 
transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, 
portanto, a área da lesão é vista como uma mancha 
clara 

e) A estrutura dentária endurecida tem um índice de 
transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio 
e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha 
escura 

 
38) Os anestésicos locais são definidos como drogas 

que têm por função bloquear temporariamente a 
condução nervosa em parte do corpo, determinando 
perda das sensações sem ter perda da consciência. 
Os vasoconstritores são substâncias químicas 
associadas aos sais anestésicos que têm como 
função a absorção lenta deste sal, redução da sua 
toxicidade, aumento no tempo de duração da 
anestesia e aumento da eficácia do bloqueio 
anestésico. Assinale a alternativa correta que 
apresenta uma desvantagem da noradrenalina. 
a) Aumenta Metahemoglobinemia 
b) Risco de contração do útero em gestante 
c) Risco de convulsão 
d) Aumenta o risco de necrose em áreas pouco 

vascularizadas 
e) Risco de parada cardíaca 
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39) O preparo cavitário é o tratamento biomecânico da 
cárie e lesões dos tecidos duros do dente, de forma 
que as estruturas remanescentes possam receber 
uma restauração que as proteja, que seja resistente e 
que possa prevenir a cárie. Esse preparo segue alguns 
princípios. Diante do exposto, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Forma de contorno: define a área de superfície do 

dente a ser incluída no preparo cavitário. 
(  ) Forma de retenção: É a forma dada a cavidade de 

modo que, tanto o dente como o material 
restaurador, resistam aos esforços mastigatórios e às 
alterações volumétricas frente às variações térmicas. 

(  ) Forma de resistência: É a forma dada a cavidade 
com a finalidade de evitar o deslocamento das 
restaurações, sob ação dos esforços mastigatórios, 
pelas alterações dimensionais térmicas, e de 
alimentos pegajosos. 

(  ) Forma de conveniência: etapa que visa possibilitar a 
instrumentação adequada da cavidade e a inserção 
do material restaurador. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V  d)  F, V, F, V 
b) V, F, F, V  e)  V, F, V, V 
c) F, F, V, V 

 
40) A dentina e tecido pulpar estão susceptíveis a diversos 

tipos de agressores que vão desde toxinas derivadas 
de microrganismos até aqueles originados por 
preparos cavitários erroneamente executados e 
materiais dentários tóxicos. Para uma efetiva 
manutenção da vitalidade do complexo dentinopulpar 
devem ser levados em consideração principalmente o 
tipo de material a ser utilizado. A ideia de proteção do 
complexo dentinopulpar é unânime aos profissionais 
de odontologia, ao longo dos anos sempre têm sido 
realizados estudos voltados a técnicas e materiais que 
possam facilitar e proteger essas estruturas. Diante da 
assertiva, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Cavidades de rasa profundidade não requerem 

especial atenção quanto à proteção do complexo 
dentino-pulpar, uma vez que a dentina remanescente 
apresenta espessura suficiente para proteger o tecido 
pulpar contra agressões advindas da química dos 
materiais utilizados, ao contrário das cavidades de 
média profundidade. 

(  ) Cavidades rasas e de média profundidade devem 
receber um selamento marginal eficiente para evitar a 
infiltração de bactérias e/ou os produtos de seu 
metabolismo. Cimentos ionoméricos e sistemas 
adesivos são os materiais de eleição nesses casos. 

(  ) Em cavidades profundas, os cimentos de ionômero de 
vidro têm se mostrado uma adequada alternativa aos 
convencionalmente utilizados cimentos de hidróxido 
de cálcio, por associarem propriedades biológicas 
satisfatórias com superiores propriedades físicas e 
mecânicas. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V  d)  F, F, V 
b) V, F, V  e)  V, V, F 
c) V, F, F 

41) Uma das dificuldades encontradas pelo clínico 
durante o atendimento odontológico é o medo que 
alguns pacientes manifestam ter em relação aos 
procedimentos que terão curso durante a sessão. 
O comparecimento para tratamento odontológico 
pode representar um grande problema para esses 
pacientes. A grande maioria das emergências 
médicas que ocorrem em ambiente odontológico 
podem ser evitadas, porém, quando elas ocorrem, 
alguns conhecimentos simples podem diminuir o 
sofrimento, evitar complicações futuras e salvar 
vidas. Analise as afirmativas abaixo. 
_____: Ocasionada pela sensação iminente de desmaio 

sem perda da consciência, devido a ansiedade ou 
medo pela anestesia, pelos instrumentais e até pelo 
comportamento do cirurgião dentista 

_____: Estado de estresse emocional, devido a uma 
hipoperfusão sanguínea no cérebro ou até mesmo 
uma reação vasovagal, leva o paciente ao desmaio 
apresentando astenia, escurecimento da vista, 
vertigem, pele fria e pegajosa, palidez intensa, cianose, 
náuseas, êmese e principalmente perda da 
consciência. 

_____: É um estado de oxigenação insuficiente onde há 
um acúmulo de dióxido de carbono (CO2) no sangue 
e nos tecidos. Acarreta parada cardiorrespiratória e é 
fatal sem tratamento imediato. A asfixia é um sinal 
secundário a uma causa primária, como por exemplo, 
aspiração de objetos e ou líquidos e reações alérgicas. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Síncope / Lipotímia / Hiperventilação 
b) Síncope / Lipotímia / Asfixia 
c) Lipotímia / Síncope / Hiperventilação 
d) Hiperventilação / Asfixia / Lipotímia 
e) Lipotimia / Sincope / Asfixia 
 

42) A Radiologia Odontológica utiliza técnicas da 
Radiologia tradicional aplicadas à obtenção de 
imagens, análise e diagnóstico de problemas dos 
dentes e da face. Diversas são as linhas para o 
posicionamento radiológico do crânio, utilizadas na 
tomada radiográfica. Sobre essas linhas para o 
posicionamento, assinale a alternativa incorreta. 
a) Linha Glabelomeatal 
b) Linha Orbitomeatal 
c) Linha NasioMeatal 
d) Linha Mentomeatal 
e) Linha Acantiomeatal 
 

43) O Amálgama de Prata (AP) é um material restaurador 
consagrado pelo uso na Odontologia. Embora nos 
últimos anos tenha havido uma procura maior pelas 
restaurações estéticas, ao se considerar aspectos 
inerentes à eficácia, eficiência, custo e efetividade, 
particularmente em Saúde Pública, o AP, quando 
indicado, permanece como material de eleição para 
restaurações posteriores intracoronárias. Abaixo 
relacionamos as indicações do AP. Assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Paciente com péssima higiene bucal 
b) Restaurações de cavidade I, II e V 
c) Restaurações Subgengivais 
d) Obturações retrógradas endodônticas 
e) Contato proximal ou oclusal com outros metais 
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44) A evolução das propriedades físicas das resinas 
compostas, aliadas às suas características de 
estética e preservação de tecido dentário sadio, 
consolidou o uso destes materiais restauradores em 
dentes posteriores, permitindo uma abordagem 
mais precoce e conservadora das lesões de cárie. 
Sobre as vantagens da resina sobre o amálgama, 
descritas abaixo, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ausência de contaminação com fluidos bucais 
b) Preservação da estrutura dental 
c) Possibilidade de reparo 
d) Manutenção periódica 
e) Resultado estético satisfatório 

 

45) Comparadas com coroas totais, as facetas estéticas, 
tanto na técnica direta quanto na indireta, 
apresentam algumas grandes vantagens (HAGA & 
NAKAZAWA, 1995). Diante desse assunto, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) Preservam estrutura dental e protegem a polpa 
b) Facilidade na Cimentação adesiva 
c) Biocompatibilidade com os tecidos periodontais 
d) Preparo dental mais fácil 
e) Maior resistência à abrasão 

 

46) O cirurgião dentista não está livre de ter seus 
pacientes acometidos por uma situação de 
emergência durante seus atos clínicos. Assim, é de 
vital importância que os odontólogos estejam aptos a 
realizar manobras básicas para que seja garantida a 
saúde e a integridade dos seus pacientes, até que 
eles possam receber atendimento especializado. 
Sobre emergências médicas, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Hiperventilação é um tipo de emergência e 

caracteriza-se como indivíduo com respiração 
mais rápida e profunda do que o normal. As 
causas podem ser ansiedade e medo. 

 
(  ) Convulsões: distúrbio que ocorre no cérebro, 

podendo ocasionar contrações involuntárias da 
musculatura, provocando movimentos 
desordenados e até perda da consciência. As 
causas podem ser: epilepsia e medicamentos. 

 
(  ) Hipoglicemia Aguda: ocorre quando taxas de 

açúcar no sangue estão abaixo dos limites 
normais (abaixo de 60mg/dl) e é muito comum 
acontecer em pacientes que não são 
diabéticos. 

 
(  ) Hemorragia: perda constante de sangue pelo 

rompimento de algum vaso sanguíneo. 
Causas: estresse, ansiedade e medo. 

  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, V 
b) F, F, F, F 
c) V, V, F, F 
d) V, F, V, V 
e) V, V, V, F 

 

47) Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são 
um grupo variado de fármacos que têm em comum 
a capacidade de controlar a inflamação, de 
analgesia, e de combater a febre. Os AINES são 
classificados com base na seletividade sobre a 
cicloxigenase-2 (COX-2). Assinale a alternativa que 
apresenta correta e respectivamente um AINES 
não seletivo e um AINES seletivo da COX-2. 
a) Ibuprofeno – nimesulida 
b) Cetoprofeno – diclofenaco 
c) Meloxicam – piroxicam 
d) Nimesulida – tenoxicam 
e) Diclofenaco – cetoprofeno 

 
48) Em conformidade com os princípios 

constitucionais que regem o SUS, a rede de 
serviços de atenção à saúde bucal vem se 
organizando de forma a possibilitar a atenção 
integral (CECÍLIO; MERHY, 2003). Os Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEOs) são 
pontos de Atenção Secundária Ambulatorial 
que utilizam os mecanismos de referência e 
contra referência, o apoio matricial e a 
educação permanente em saúde como 
instrumentos, para assegurar a integralidade 
do atendimento. Sobre os tipos de CEOS e 
suas atividades, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) CEO tipo I: atividades especializadas: 

Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção 
precoce do câncer; Periodontia Especializada; 
cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
Endodontia; atendimento a portadores de 
necessidades especiais. Três ou mais 
cirurgiões-dentistas 

 
b) CEO tipo II: atividades especializadas: 

Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção 
precoce do câncer; Periodontia Especializada; 
cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
Endodontia; atendimento a portadores de 
necessidades especiais.Quatro ou mais 
cirurgiões-dentistas 

 
c) CEO tipo III: atividades especializadas: 

Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção 
precoce do câncer; Periodontia Especializada; 
cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
Endodontia; atendimento a portadores de 
necessidades especiais. Sete ou mais 
cirurgiões-dentistas 

 
d) CEO I, II e III: cada um dos consultórios 

odontológicos deve ser utilizado para a realização 
de procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 
horas semanais, independentemente do número 
de cirurgiões-dentistas que nele atue. No mínimo 
de pessoal de apoio administrativo – recepcionista, 
auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo 

 
e) CEO I: 1 Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) por 

cadeira odontológica: Não tem Técnico em 
Saúde Bucal (TSB), ao contrário dos CEO II e 
III onde existem 2 ASB para cada cadeira e 1 
TSB para cada cadeira 
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49) Crescentemente, restaurações indiretas inlay/onlay 
utilizando materiais estéticos vem sendo utilizadas 
em dentes posteriores. Estas são indicadas quando 
os dentes apresentarem cavidades que variam de 
média à extensa. A cerâmica odontológica representa 
uma interessante opção para restaurações estéticas 
no tratamento de dentes posteriores. Os preparos 
cavitários, para acomodação de material cerâmico 
diferem dos preparos para técnicas diretas. Assinale 
a alternativa correta que descreve como deve ser tal 
preparo para cerâmica. 
a) Os ângulos da cavidade devem ser todos 

arredondados, e o ângulo cavo superficial não 
deve ser biselado, apresentando ângulo reto 

b) Os ângulos da cavidade não devem ser todos 
arredondados, e o ângulo cavo superficial não 
deve ser biselado, apresentando ângulo reto 

c) Os ângulos da cavidade devem ser todos 
arredondados, e o ângulo cavo superficial deve 
ser biselado, apresentando ângulo reto 

d) Os ângulos da cavidade devem ser todos 
arredondados, e o ângulo cavo superficial não 
deve ser biselado, apresentando ângulo de 45º 

e) Os ângulos da cavidade não devem ser todos 
arredondados, e o ângulo cavo superficial deve 
ser biselado, apresentando ângulo de 45º 

 
50) O traumatismo dentário é uma situação de urgência 

frequente. A ocorrência dele é frequente em crianças 
e adolescentes, e o primeiro atendimento ao paciente, 
a conduta correta frente ao trauma e a agilidade para 
encaminhar o caso ao especialista são de extrema 
importância para o prognóstico. Sobre algumas 
emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Fratura em esmalte é a perda parcial de esmalte. O 

elemento fraturado deve ser armazenado em soro 
fisiológico para colagem (técnica de baixo custo e de 
resultados estéticos satisfatórios). Também pode ser 
feita a restauração convencional. 

(  ) Fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e polpa: 
O atendimento de urgência deve ocorrer em até três 
horas após o trauma, com intervenções menos 
invasivas e melhor prognóstico. 

(  ) Fratura de coroa e raiz é a fratura de esmalte, dentina, 
cemento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial 
como horizontal com presença de mobilidade. Se a 
fratura for no sentido vertical, pode-se manter o 
elemento radicular por meio de técnicas de 
reposicionamento dental. É necessário o tratamento 
endodôntico pelo risco de necrose pulpar. O rápido 
atendimento após o trauma oferece melhor prognóstico. 
Na fratura horizontal, o único tratamento é a extração do 
elemento dentário. 

(  ) Fratura da parede e processo alveolar envolve a parede 
óssea do alvéolo envolvendo ou não o elemento dental.  
Deve-se realizar o reposicionamento do fragmento e 
contenção rígida ou semirrígida por quatro semanas. 
Necessidade de acompanhamento odontológico depois 
de quatro, oito, 24 semanas a um ano. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V  d)  F, V, F, V 
b) V, V, V, V  e)  V, F, F, V 
c) F, F, F, F 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

51) O sistema mastigatório é uma unidade altamente 
refinada e complexa, primordialmente responsável 
pela mastigação, fala e deglutição. Os seus 
componentes também desempenham um papel 
importante no paladar e na respiração. O sistema é 
composto por ossos, articulações, ligamentos, 
dentes e músculos, sendo a compreensão de sua 
anatomia funcional e biomecânica essencial para o 
estudo da oclusão. Analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O sistema mastigatório é constituído por três 

componentes esqueléticos principais: maxila, 
mandíbula e osso temporal. 

(  ) Os dentes maxilares são considerados como uma 
parte fixa do crânio e, desta forma, constituem o 
componente fixo do sistema mastigatório. 

(  ) O ramo ascendente da mandíbula é formado por 
uma placa vertical de osso que se estende para 
cima como dois processos. O anterior deles é o 
côndilo e o posterior, o processo coronóide. 

(  ) O côndilo mandibular articula-se na base do 
crânio com a porção escamosa do osso 
temporal. Tal porção é composta pela fossa 
mandibular côncava na qual o côndilo se situa. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, F 
b) F, F, V, V 
c) V, V, F, V 
d) V, F, V, F 
e) V, F, F, F 

 
52) Segundo Okeson, as atividades básicas da 

mastigação, deglutição e fala dependem 
enormemente não só da posição dos dentes 
nos arcos dentários, mas também do 
relacionamento com os dentes opostos 
quando eles são levados a ocluir. A posição 
dos dentes não é determinada ao acaso, mas 
por numerosos fatores controladores. Analise 
as afirmativas abaixo.  

I. O alinhamento da dentição nos arcos 

dentários ocorre como resultado de forças 
multidirecionais complexas atuando nos 
dentes durante e após a erupção.     

II. Após erupcionar, os dentes são 

direcionados para uma posição onde forças 
opostas estão em equilíbrio.   

III. O contato oclusal não é um fator que auxilia 

a estabilizar o alinhamento dentário, sendo 
que sua ausência não leva à extrusão.  

IV. Vestibular aos dentes estão os lábios e as 

bochechas que proporcionam forças linguais 
relativamente leves, porém constantes.  

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas a afirmativa I está correta 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
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53) O alinhamento dentário interarco refere-se à 
relação dos dentes de um arco com aqueles do 
outro arco. Quando as duas arcadas se 
encontram, como no fechamento mandibular, a 
relação oclusal dos dentes é estabelecida. 
Quanto à oclusão e mastigação, assinale a 
alternativa incorreta. 
a)  O comprimento da arcada mandibular é 

ligeiramente menor que o da arcada maxilar 
(aproximadamente 126 e 128 milímetros, 
respectivamente) 

b)  A largura do arco é a distância através da 
arcada, sendo a largura do arco mandibular 
ligeiramente menor que a do arco maxilar 

c)  Como os dentes superiores estão posicionados 
mais vestibularmente (ou pelo menos têm 
maior inclinação vestibular), a relação oclusal 
normal dos dentes posteriores é que as 
cúspides vestibulares inferiores ocluam nas 
áreas da fossa central dos dentes superiores 

d)  As cúspides vestibulares dos dentes inferiores 
evitam que a mucosa bucal da bochecha e dos 
lábios se interponha entre a superfície oclusal 
dos dentes durante a função 

e)  As cúspides de suporte, ou cúspides cêntricas, 
são responsáveis, principalmente, por 
manterem a distância entre a maxila e a 
mandíbula. Esta distância sustenta a altura 
vertical da face e é chamada de dimensão 
vertical de oclusão 

 
54) Quanto ao padrão de contato dos arcos 

dentários, a atenção deve ser principalmente 
voltada ao primeiro molar inferior. Analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) Angle descreveu como Classe I, aquela que 

tem como uma das características a cúspide 
mesio-vestibular do primeiro molar inferior 
ocluindo na área do nicho entre o segundo pré-
molar superior e o primeiro molar. 

(  ) Ainda na Classe I, observa-se a cúspide mesio-
vestibular do primeiro molar superior alinhada 
diretamente sobre o sulco vestibular do 
primeiro molar inferior. 

(  ) A Classe II tem como característica a cúspide 
mesio-vestibular do primeiro molar inferior 
ocluindo na área da fossa central do primeiro 
molar superior. 

(  ) Na Classe III a cúspide mesio-vestibular do 
primeiro molar superior está situada sobre o 
nicho entre o primeiro e o segundo molar 
inferior. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, V 
b) V, V, V, V 
c) V, F, F, V 
d) V, V, V, F 
e) V, F, V, F 

55) As desordens funcionais dos músculos da 
mastigação provavelmente fazem parte das 
queixas mais comuns de desordens 
temporomandibulares dos pacientes que 
procuram tratamento no consultório do 
cirurgião dentista. Quanto ao tema, assinale a 
alternativa correta. 
a) Pacientes com desordens funcionais da 

musculatura mastigatória não apresentam 
mialgia 

b) A dor de cabeça pode estar associada às dores 
dos músculos mastigatórios 

c) A disfunção, que geralmente é vista como uma 
diminuição da amplitude dos movimentos 
mandibulares, não faz parte dos sintomas 
associados à tais desordens 

d) Má oclusão aguda, um tipo de disfunção que 
tenha sido criada por uma desordem muscular, 
jamais pode resultar de uma mudança 
repentina no comprimento de repouso de um 
músculo que controla a posição mandibular, 
resultando apenas de alterações na superfície 
dentária como em restaurações oclusais 

e) Má oclusão aguda é a causa de uma desordem 
muscular, e não o resultado. Portanto, o 
tratamento deve ser direcionado para a 
correção da má oclusão e não a eliminação da 
desordem muscular 

 
56) As anormalidades dentárias podem ser 

divididas entre aquelas que são influenciadas 
por fatores ambientais, as que são idiopáticas 
e aquelas hereditárias. Quanto ao tema, 
assinale a alternativa incorreta. 
a)  O esmalte dentário é o único tecido em que não 

ocorre remodelação após o início de sua formação 
b) Estão entre os fatores ambientais a perda de 

estrutura pós-desenvolvimento e os distúrbios 
localizados da erupção 

c) Alterações metabólicas como doenças 
cardíaca, celíaca, má absorção gastrointestinal 
e queimadura elétrica estão entre os fatores 
sistêmicos associados a defeitos do esmalte 

d) Infecção local como doença periapical 
inflamatória é um fator local associado a 
defeitos do esmalte 

e) Entre as síndromes associadas à taurodontia, 
estão Rapp-Hodgkin e displasia ectodérmica 

 
57) A formação da face envolve o desenvolvimento 

de múltiplos processos teciduais que devem 
ocorrer de modo ordenado e preciso. Em 
relação ao crescimento facial pré-natal, 
assinale a alternativa correta. 
a) O lábio superior forma-se a partir da união dos 

processos nasais medianos entre si e com os 
processos maxilares do primeiro arco branquial  

b) O defeito da fusão do processo frontonasal com 
o processo maxilar resulta em fenda labial 

c) A fenda facial lateral é causada pela falha na 
fusão dos processos nasais medianos e 
processo maxilar 

d) Úvula bífida não é um tipo de fenda palatina 
e) Cerca de 20% dos casos de fenda labial são 

unilaterais e 80% bilaterais 
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58) Durante o crescimento do esqueleto 

craniofacial ocorrem diversos processos que 

permitem modificações e adequações do 

esqueleto para o desenvolvimento do feto até a 

vida adulta. Alguns dos ossos do crânio 

compõem as chamadas suturas do crânio, 

importantes em tal crescimento. Com, base 

nesse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) Os ossos frontal, occipital e parietais são 
unidos por suturas serráteis e denticuladas que 
se denominam: coronal (entre o frontal e os 
parietais), sagital (entre o occipital e os 
parietais) e lambdóia (entre os parietais) 

b)  O crânio cresce por remodelação, um processo 
combinado de aposição e reabsorção, e por 
crescimento sutural 

c) Com o avançar da idade, as suturas do crânio 
permanecem, e os ossos não se fundem 

d) Uma vez que ocorrem variações individuais, 
além daquelas relacionadas ao sexo e grupo 
racial, as sinostoses não são úteis para se 
estimar a idade de indivíduos desconhecidos 
por ocasião de sua morte 

e) O ponto de encontro entre as suturas sagital e 
lambdóia é chamado de bregma 

 
59) Certas patologias orais encontradas em crianças e 

adolescentes, devem ser de conhecimento do 

cirurgião dentista, possibilitando rápido 

diagnóstico e tratamento. Em relação ao tema, 

assinale a alternativa incorreta. 

a) A epúlide congênita é um tumor incomum dos 
tecidos moles, encontrada principalmente no 
rebordo alveolar, cujo tratamento usual é a 
excisão cirúrgica, entretanto existem relatos de 
regressão completa da lesão mesmo sem 
tratamento 

b) Os grânulos de Fordyce, apesar de mais 
comuns em adultos, também podem surgir com 
a puberdade. São glândulas sebáceas que 
ocorrem na mucosa oral, e devem ser 
consideradas variação anatômica normal, sem 
necessidade de tratamento 

c) A disceratose congênita, usualmente torna-se 
evidente durante os 10 primeiros anos de vida. 
Na mucosa oral, apresenta-se como petéquias 
em palato mole que levam à ardência 

d) O nevo branco esponjoso é herdado como um 
traço autossômico dominante. Apresenta 
lesões usualmente presentes no nascimento ou 
início da infância, porém algumas vezes a 
condição se desenvolve na adolescência. São 
placas brancas simétricas, difusas, espessas, 
corrugadas ou verrucosas, que na maioria dos 
casos, afetam a mucosa bucal bilateralmente 

e) A sífilis congênita pode alterar a formação dos 
incisivos, chamados de incisivos de 
Hutchinson, e dos molares posteriores 
(molares de Fournier) 

60) A mucosa oral pode sofrer inúmeros tipos de 
injúrias, e entre elas encontram-se as queimaduras 
de origens diversas. Em relação às queimaduras em 
mucosa oral, analise as afirmativas abaixo. 

I. A maioria das queimaduras elétricas da 

cavidade oral são do tipo arco, no qual a saliva 
age como meio de condução e um arco 
elétrico flui entre a fonte elétrica e a boca. 

II. A maioria das queimaduras térmicas da 

cavidade oral ocorrem pela ingestão de 
alimentos ou bebidas quentes. 

III. Em casos de queimadura elétrica, verificar 

imunização contra o tétano, e caso não 
tenha ocorrido, é exigida. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa II está correta 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 
61) Os ossos maxilares e mandibulares em crianças 

geralmente são _____ densos. A _____ densidade 
óssea permite uma difusão mais _____ e completa 
da solução anestésica. A injeção _____ não é 
recomendada para uso em dentes decíduos, 
devido à possibilidade de ocorrer _____ em dentes 
permanentes em desenvolvimento. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) mais / maior / rápida / na prega mucovestibular 

/ hipoplasia do esmalte 
b) menos / menor / lenta / por bloqueio do nervo 

alveolar superoposterior / dentinogênese imperfeita 
c) menos / menor / rápida / no ligamento 

periodontal / hipoplasia do esmalte 
d) mais / menor / rápida, na prega mucovestibular 

/ amelogênese imperfeita 
e) menos / menor / lenta / no ligamento 

periodontal / dentinogênese imperfeita 
 
62) O controle da dor é um dos aspectos mais 

importantes para se administrar o comportamento 
de crianças submetidas a tratamento odontológico. 
Experiências desagradáveis na infância são 
responsáveis pela fobia de muitos adultos em 
relação ao tratamento dentário. Atualmente, 
entretanto, muitos anestésicos locais estão 
disponíveis para que a dor seja controlada com 
relativa facilidade. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Pacientes asmáticos podem manifestar alergia ao 

antioxidante do vasoconstritor utilizado na lidocaína. 

II. Em paciente com metemoglobinemia congênita 

está contra-indicado o uso de lidocaina. 

III. Um dos fatores que contribuem para o aumento 

do risco de overdose de anestésico local em 
pacientes jovens é a aplicação de tubetes cheios 
(1,8 ml) administrados em cada injeção. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

e) Apenas a afirmativa II está correta 
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63) Crianças apresentam comumente lesões 
traumáticas nos dentes devido a quedas de 
bicicleta e outras brincadeiras. É importante 
que o cirurgião dentista esteja preparado para 
diagnosticar o tipo de traumatismo dentário 
sofrido para que o tratamento mais indicado 
seja realizado. Analise as alternativas e 
assinale a incorreta. 
 
a) Na concussão e subluxação, frequentemente 

ocorre necrose pulpar e reabsorção radicular 
progressiva, por isso o acompanhamento a 
cada duas semanas está indicado, com a 
realização de testes térmicos e radiografias 

 
b) Concussão pode apresentar hemorragia e 

edema no interior do ligamento periodontal, 
tornando o dente sensível à percussão e 
mastigação 

 
c) A subluxação provoca ruptura de fibras do 

ligamento periodontal, porém sem 
deslocamento dentário 

 
d) O tratamento da concussão e subluxação 

consiste em alívio das interferências oclusais e 
prescrição de uma dieta de alimentos líquidos/ 
pastosos por aproximadamente duas semanas 

 
e) Um dente com concussão é sensível à 

percussão devido ao edema e sangramento do 
ligamento periodontal 

 
64) Chegar ao diagnóstico rápido e preciso da 

provável extensão de uma lesão dentária 
traumática, extensão da lesão da polpa, 
periodonto e estruturas associadas exige que 
o paciente seja submetido a um exame 
sistemático pelo cirurgião dentista. Analise as 
alternativas a seguir e assinale a incorreta.  
 
a) Na extrusão e na luxação lateral, ocorre uma 

lesão pulpar e periodontal combinada 
 
b) Tanto na extrusão quanto na luxação lateral, há 

contusão ou fratura das paredes alveolares 
 
c) A cicatrização após luxação lateral jamais leva 

a regeneração/ reparo pulpar 
 
d) Em um dente com formação radicular 

incompleta que sofreu extrusão, pode-se 
esperar que o desenvolvimento radicular cesse 
devido ao dano irreversível da bainha radicular 
de Hertwig, apesar da correta reposição 

 
e) A coroa de um dente lateralmente luxado é em 

geral deslocada na direção horizontal com o 
dente firmemente preso em uma nova posição, 
o que leva à percussão de um tom alto e 
metálico (anquilose) 

65) Traumatismos dentários severos podem levar 
à avulsão dentária, que é o deslocamento 
completo do dente para o exterior do alvéolo. 
Nesta modalidade de traumatismo, certos 
cuidados são necessários para que seja 
possível a conservação do dente. Analise as 
alternativas a seguir e assinale a correta. 
a) O único fator importante para avaliar a 

reposição do dente no alvéolo e o prognóstico, 
é o meio em que foi conservado fora do alvéolo 

b) Nos acompanhamentos após reimplantação, 
um tom de percussão alto e diminuição na 
mobilidade podem revelar anquilose, por 
vezes, antes mesmo do diagnóstico 
radiográfico 

c) A adesão gengival é restabelecida apenas a 
partir da quarta semana após a reimplantação 

d) Para uma melhor cicatrização, no alvéolo, 
antes do reimplante dentário, nenhum 
procedimento de lavagem, limpeza ou remoção 
de coágulo deve ser realizado 

e) Na cicatrização de um dente que sofreu 
avulsão e as condições possibilitaram sua 
reimplantação, não há, em possibilidade 
alguma a revascularização e reinervação da 
polpa 

 
66) A lesão cariosa é uma manifestação clínica de 

uma infecção bacteriana. A atividade 
metabólica das bactérias resulta em um 
contínuo processo de desmineralização e 
remineralização do dente, sendo que uma 
progressão da desmineralização pode ocorrer 
pelo desequilíbrio deste processo. Quanto aos 
fatores de risco para desenvolvimento de lesão 
cariosa, assinale a alternativa incorreta.  
a) Fatores culturais e sócio-econômicos 
b) Falta de acesso ao flúor 
c) Deficiente controle mecânico do biofilme (placa 

bacteriana) 
d) Xerostomia 
e) Frequência de aplicação tópica de flúor 

 
67) Para controle e prevenção da cárie na 

população destacam-se medidas de saúde 
pública intersetoriais. Diversas são as ações 
de promoção à saúde. Baseando-se em tais 
ações, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Possibilitar acesso à alguma forma de flúor. 
(  ) Disponibilizar informação sistemática sobre 

fatores de risco e autocuidado. 
(  ) Medidas educativas para reduzir o consumo do 

açúcar. 
(  ) Políticas relacionadas à melhoria das 

condições sócio-econômicas.  
(  ) Diagnóstico radiográfico de lesões cariosas. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, V, F 
b) V, V, V, V, V 
c) V, V, F, F, V 
d) F, F, V, V, F 
e) V, V, V, V, F 
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68) O Caderno de Atenção Básica nº 17, traz 
informações importantes sobre a doença cárie, 
como os fatores de prevenção, promoção, 
tratamento e manutenção. Quanto às 
indicações restauradoras e reabilitadoras 
contidas em tal documento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) As lesões restritas ao esmalte dentário devem 

ser monitoradas, não sendo indicada a 
abertura. 

(  ) A abertura de sulcos escurecidos devem ser 
realizadas sempre, uma vez que se tratam de 
cárie ativa. 

(  ) Lesões não cavitadas e com alteração de cor 
que indicam possibilidade de cárie na dentina 
devem ter seu diagnóstico complementado por 
radiografia. 

(  ) A conservação da maior quantidade de tecidos 
dentários deve ser prioridade, sendo assim, a 
dentina desorganizada deve ser mantida em 
cavidades profundas.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo 
a)  V, F, V, V 
b)  V, F, F, V 
c)  F, V, V, F 
d) V, V, F, F 
e) F, F, V, V 

 
69) Em pacientes com histórico de doença cárie, o 

retorno para manutenção deve ser instituído 
como rotina, ter frequência definida pela 
avaliação da atividade de doença e fatores de 
risco individuais e ser agendado de acordo 
com cada situação. O uso de selantes, uma 
técnica bastante utilizada na odontologia em 
crianças e adolescentes, tem, segundo o 
Caderno de Atenção Básica nº17, o uso 
indicado na presença simultânea de algumas 
condições. A respeito disso, assinale a 
alternativa correta. 
a) O dente está presente na cavidade bucal há 

menos de 3 anos; o dente homólogo apresenta 
cárie ou foi atingido pela doença; há presença 
de placa clinicamente detectável, evidenciando 
higiene bucal precária 

b) O dente está presente na cavidade bucal há 
menos de 1 ano; não há histórico de doença 
cárie; não há presença de placa clinicamente 
detectável, evidenciando boa higiene bucal 

c) O dente está presente na cavidade bucal há 
menos de 2 anos; o dente homólogo apresenta 
cárie ou foi atingido pela doença; há presença 
de placa clinicamente detectável, evidenciando 
higiene bucal precária 

d) O dente está presente na cavidade bucal há 
menos de 1 ano; o dente homólogo apresenta 
cárie ou foi atingido pela doença; há presença 
de placa clinicamente detectável, evidenciando 
higiene bucal precária 

e) O dente está presente na cavidade bucal há 
menos de 2 anos; não há histórico de doença 
cárie; não há presença de placa clinicamente 
detectável, evidenciando boa higiene bucal 

70) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é 
uma técnica baseada no conceito de mínima 
intervenção e máxima preservação das 
estruturas dentárias. Pode ser considerado uma 
importante estratégia de controle da doença 
cárie, capaz de contribuir para a melhoria do 
acesso aos serviços odontológicos. Quanto à 
técnica, assinale a alternativa incorreta. 
a) O material de escolha para selamento da 

cavidade após realizada a técnica é o cimento 
de ionômero de vidro 

b) O uso de anestesia faz parte da técnica ART 
para cavidades profundas 

c) A remoção do tecido cariado deve ser realizada 
com instrumentação manual 

d) O isolamento absoluto não é utilizado nesta 
técnica 

e) Aplicação da técnica possível em locais desprovidos 
de equipamentos odontológicos convencionais 

 
71) “A Doença Periodontal (DP) deve ser vista 

como um processo de _____ entre as ações de 
agressão e defesa sobre os tecidos de 
sustentação e proteção do dente, que tem 
como principal determinante _____, a partir das 
diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. A 
DP se constitui, atualmente, em um importante 
fator de risco para parto prematuro de baixo 
peso, diabetes e _____ e cardíacas.” Este 
trecho foi retirado do Caderno de Atenção 
Básica nº 17.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) desequilíbrio / a placa bacteriana / doenças vasculares 
b) evolução / a microbiota oral / doenças renais crônicas 
c) desequilíbrio / a microbiota oral / doenças vasculares 
d) evolução / a placa bacteriana / doenças renais crônicas 
e) desequilíbrio / a placa bacteriana / doenças renais 

crônicas 
 
72) A Doença Periodontal (DP) é uma doença 

infecciosa, onde as alterações de forma e 
função são consideradas sinais. No Brasil, a 
percentagem de pessoas com algum problema 
periodontal é alta desde a faixa dos 15 aos 19 
anos, a partir daí aumentando conforme a 
idade. Sobre a doença periodontal, analise as 
alternativas a seguir e assinale a incorreta. 
a) Entre os principais fatores de risco estão 

imunodepressão e stress 
b) Duas formas clássicas são descritas como 

manifestação do processo saúde/doença 
periodontal: gengivite e periodontite 

c) Gengivite e periodontite são processos 
independentes, isto é, gengivite não necessariamente 
evolui para periodontite, porém a gengivite é um 
importante fator de risco às periodontites 

d) O tratamento da gengivite pode se estender por 
várias sessões, podendo incluir raspagem e 
polimento supra gengival profissional e ações 
educativas para o controle de placa 

e) Controle de fumo e diabetes não possui relação com 
o tratamento e manutenção da saúde periodontal 
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73) A resposta inicial da polpa dentária à agressão 
não difere significativamente das observadas 
nos outros tecidos. Entretanto, o resultado 
final, em virtude da rigidez das paredes 
dentárias e da câmara pulpar, pode ser 
expressivamente diferente. Em relação aos 
estímulos nocivos que são causas da 
inflamação pulpar, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Os danos mecânicos incluem acidentes 

traumáticos e alterações barométricas 
b) Estímulos térmicos acentuados podem ser 

transmitidos através de grandes restaurações 
metálicas não isoladas, ou durante 
procedimentos dentários como preparos de 
cavidades com alta rotação 

c) Apesar de requerer tratamento, a atrição e a 
abrasão dentária não são estímulos nocivos 
causadores de inflamação pulpar 

d) As bactérias podem levar à irritação pulpar 
através de toxinas ou diretamente por extensão 
de cáries ou transporte via vascular 

e) Danos químicos podem resultar de erosão ou 
uso inadequado de materiais dentários ácidos 

 
74) Traumatismos em dentes decíduos podem 

requerer cuidados específicos para garantir 
que o germe dentário permanente não seja 
lesado ou deslocado. Analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) Quando as forças intrusivas deslocam a raiz do 

incisivo decíduo para o interior da área folicular, 
a exodontia do decíduo deslocado é contra-
indicada. 

(  ) Devido à inclinação vestibular das raízes dos 
incisivos decíduos, a maioria das raízes dos 
incisivos decíduos intruídos será forçada 
através da placa óssea labial diante de um 
impacto axial.  

(  ) Quando o deslocamento de um incisivo 
decíduo requer a sua remoção, os elevadores 
não devem ser utilizados para luxação, devido 
ao eminente risco de deslocamento do germe 
dentário permanente. 

(  ) Quando traumatismos resultam em 
deslocamento dos dentes e possível implicação 
de dano ao suprimento neurovascular dos 
dentes decíduos, os mesmos devem ser 
acompanhados dada a possibilidade de 
necrose pulpar infectada que afeta 
aproximadamente 50% de todos os dentes 
deslocados. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) F, V, V, F 
b) V, F, V, V 
c) V, V, F, V 
d) F, V, V, V 
e) F, F, V, F 

75) A longevidade da prótese, a saúde pulpar e 
gengival dos dentes envolvidos e a satisfação 
do paciente determinam o sucesso do 
tratamento com prótese fixa. Em relação aos 
princípios biomecânicos que devem ser 
levados em consideração no preparo para 
prótese, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. O deslocamento axial é benéfico para a 

prótese fixa quando submetida às forças de 
tração, portanto o preparo deve ter 
características que permitam tal 
deslocamento. 

 

II. A retenção friccional depende basicamente 

do contato existente entre as superfícies 
internas da prótese e as externas do dente 
preparado. 

 

III. Quanto menos paralelas as paredes axiais 

do dente preparado, maior será a retenção 
friccional da restauração.  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa III está correta 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

e) Apenas a afirmativa II está correta 

 
76) Para que o preparo dentário seja efetivo e a 

prótese fixa seja duradoura, o cirurgião 
dentista deve tomar certos cuidados, visando 
maior resistência e rigidez estrutural. Sobre 
este assunto, assinale a alternativa correta. 
a) A forma de resistência ou estabilidade 

conferida ao preparo previne o deslocamento 
da prótese quando submetida a forças axiais, 
mas não oblíquas 

b) Quanto menor a altura das paredes do preparo, 
maior será a área de resistência do preparo que 
irá impedir o deslocamento da prótese quando 
submetida às forças laterais 

c) Quando a largura for menor que a altura, o raio 
de rotação será maior e sendo assim, as 
paredes do preparo não oferecerão uma forma 
de resistência adequada 

d) Idealmente, a altura do preparo deve ser ao 
menos igual à sua largura, e quando isto não 
for possível, como nos casos de coroas curtas, 
sulcos, canaletas ou caixas devem ser 
confeccionados para criar novas áreas de 
resistência ao deslocamento 

e) A longevidade da prótese não é influenciada 
pela linha de cimento exposta ao meio bucal 
em margens mais largas 
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77) As próteses parciais removíveis são bastante 
utilizadas para devolver função, estética, e 
conforto aos pacientes parcialmente dentados. 
Seus componentes são muitos. Analise as 
alternativas a seguir a respeito de tais 
componentes e suas características e função e 
assinale a incorreta. 
a) As funções primordiais de um conector maior 

incluem união das partes maiores da prótese, 
distribuição da força aplicada através do arco 
para os dentes selecionados e tecidos, e a 
minimização do torque aos dentes 

b)  O conector maior fornece estabilidade cruzada 
no arco e contribui para evitar o deslocamento 
provocado por tensões funcionais 

c) O objetivo primário dos apoios é promover 
suporte vertical para a prótese parcial 
removível, e ao fazê-lo também previne a 
compressão dos tecidos moles 

d)  Um retentor indireto deve ser colocado o mais 
próximo da base da extremidade livre quanto 
possível em um nicho preparado em um dente 
capaz de suportar essa função 

e) Todos os conectores que suportam o retentor 
indireto devem ser rígidos para que os 
retentores indiretos funcionem como 
pretendido 

 
78) O conjunto de grampos tem uma função na 

prótese parcial removível semelhante à de uma 
coroa de retenção para prótese parcial fixa. Em 
relação aos princípios básicos do desenho dos 
grampos para prótese parcial removível, 
assinale a alternativa correta. 
a) O apoio oclusal deve ser desenhado para 

prevenir movimentos dos braços do grampo em 
direção à oclusal 

b) Grampos de retenção nos dentes pilares 
adjacentes às extremidades livres distais da 
base devem ser desenhados de modo a 
permitirem transmissão direta de forças de 
inclinação e de rotação aos pilares 

c) Cada ponta retentiva deve ser oposta por um 
braço de oposição capaz de resistir a qualquer 
pressão transitória exercida pelo braço de 
retenção durante assentamento e remoção. Os 
componentes estabilizadores e opositores 
devem ser rigidamente conectados 
bilateralmente (através do arco) para realizar 
reciprocidade dos elementos retentivos 

d) A quantidade de retenção deve sempre ser o 
máximo necessário para resistir às forças de 
deslocamento razoáveis 

e) Elementos de oposição dos grampos devem 
ser localizados na junção dos terços oclusais e 
médios das coroas dos dentes pilares. A ponta 
do braço de retenção é otimamente colocada 
no terço gengival da coroa. Essas localizações 
permitem melhor resistência às forças 
horizontais e de torque causadas pela redução 
no braço de potência 

79) Para tornarem-se pilares efetivos de prótese 
parcial removível, podem ser necessárias 
desde confecções de modificações mínimas 
nos dentes com esmalte hígido, até de coroas 
(cobertura total). Analise as alternativas a 
seguir que descrevem parte da sequência dos 
preparos sobre esmalte hígido ou sobre 
restaurações já existentes nos dentes pilares e 
assinale a incorreta. 
a) Os contornos dentais devem ser modificados, 

abaixando-se a altura do equador protético 
para permitir que os braços de reciprocidade do 
grampo possam ser posicionados abaixo do 
equador a uma altura maior que a porção 
cervical do terço médio da coroa do dente pilar 

b) Os contornos dentais devem ser modificados 
abaixando-se a altura do equador protético 
para que a origem do braço do grampo 
circunferencial possa ser posicionada bem 
abaixo da face oclusal, preferencialmente na 
junção dos terços médio e cervical 

c) Abaixar a altura do equador protético permite 
que a ponta retentiva do grampo possa ser 
posicionada no terço cervical 

d) Faces proximais paralelas à trajetória de 
inserção devem ser preparadas para 
proporcionar planos-guia 

e) Após realizar as alterações no equador 
protético do dente pilar e antes do preparo dos 
nichos oclusais, deve ser realizada a 
moldagem do arco com alginato, para obtenção 
de um modelo de gesso de presa rápida. Este 
modelo pode ser levado ao delineador para se 
determinar a adequação das alterações axiais 
antes de proceder ao preparo dos nichos 
oclusais 

 
80) Leia o trecho a seguir que traz características 

de uma doença. 
 Doença de manifestações predominantemente 
orais e dermatológicas, sendo que as orais consistem em 
doença periodontal avançada tanto na dentição decídua 
quanto na permanente, que se desenvolve logo após a 
erupção dos dentes. Radiograficamente vê-se a imagem 
de dentes flutuantes nos tecidos moles devido à rápida 
destruição de inserção dos mesmos. Na maioria dos 
casos, as manifestações dermatológicas tornam-se 
clinicamente evidentes nos 3 primeiros anos de vida. 
Desenvolve-se uma ceratose palmar e plantar 
transgressiva e difusa (primeiro ocorre nas palmas e solas 
e depois se dissemina para o dorso das mãos e dos pés). 
 Assinale a alternativa que traz corretamente o 

nome da doença descrita no trecho acima. 
a) Lesão linfoepitelial benigna 
b) Síndrome de Papillon-Lefèvre 
c) Síndrome McCune-Albright 
d) Síndrome de Ascher 
e) Síndrome de Cowden 
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES 
 

Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas. 

 
QUESTÃO 1 
Prótese imediata é definida como uma prótese confeccionada para ser instalada imediatamente após a extração dos 
dentes naturais. A prótese total (PT) imediata é uma opção para amenizar a abrupta transição do estado de dentado 
para o estado de edentado que um paciente pode sofrer. A esse respeito, Telles e Telles mencionam as indicações e 
vantagens da modalidade. Quando uma PT imediata deve ser indicada e contraindicada? Indique duas vantagens 
anatômicas, duas funcionais e duas estéticas de tal prótese. 
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QUESTÃO 2 
Fraturas coronárias podem apresentar extensões variáveis, sendo o tratamento e o prognóstico dependente deste e 
de outros fatores. Descreva as possibilidades de tratamento de uma fratura coronária, levando em consideração todas 
as possibilidades de extensão e dos demais fatores envolvidos na fratura. Além disso, como deve ser realizado o 
acompanhamento e qual o prognóstico esperado? 
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