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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Dentista 40 horas 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, é entendido como: 
 
a) Mapa da Saúde. 
b) Região de Saúde. 
c) Porta de Entrada. 
d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
e) Rede de Atenção à Saúde. 
 

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
(---) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 
(---) Controle da prestação dos serviços que se relacionam de 

forma direta com a saúde, sendo os serviços que se 
relacionam indiretamente, responsabilidade do setor 
privado. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

 

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 

a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária. 
b) Formulação de política de medicamentos e insumos de 

interesse para a saúde, exceto imunobiológicos. 
c) Formulação de política de vacinação compulsória. 
d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação 

alimentar. 
e) Produção particular de todas as substâncias de interesse 

para a saúde. 
 
 

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos 
serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais 
especializados. 

(---) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 

(---) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede 
de atenção da respectiva região. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(à) 
trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os 

encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência 
Social, como a emissão da CAT, se este for segurado 
pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS. 

(---) Acompanhamento das questões relacionadas à saúde 
do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e 
reinserção no trabalho. 

(---) No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação 
dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E.  
d) C - E - C. 
e) E - C - C.  
 

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _______________ é uma política intersetorial entre 
educação e saúde que compreende a escola como espaço 
privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas 
que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores.  
 
a) Brasil Sorridente 
b) Unidade Básica na Escola 
c) Escola da Saúde 
d) Consultório na Escola 
e) Programa Saúde na Escola 
 

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento pessoal. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) 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. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os: 
 
a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.  

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.  

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.    

d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

e) Portugueses com residência permanente no País. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento. 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a 
licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, 

para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo 
de 2 anos. 

b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da 
licença. 

c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos 
interesses do serviço público municipal. 

d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida 
uma única nova licença por igual prazo, após decorrido 
um ano do término da anterior. 

e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença. 
 

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de 
férias por ano, com a remuneração de ______ a mais do que 
o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a 
___________________ da repartição ou serviço. Somente 
depois de ________ de efetivo exercício, o servidor adquirirá 
direito a férias. 
 
a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses 
b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses 
d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

19) Em conformidade com a NR 16 - Atividades e Operações 
Perigosas, sobre as atividades e operações perigosas com 
radiações ionizantes ou substância radioativas, são 
consideradas áreas de risco, EXCETO: 
 

a) Laboratórios para a produção de radioisótopos e 
moléculas marcadas. 

b) Sítio de rejeitos. Instalações para estocagem de produtos 
radioativos para posterior aproveitamento. 

c) Instalações para tratamento, condicionamento, 
contenção, estabilização, estocagem e deposição de 
rejeitos radioativos. Instalações para retenção de rejeitos 
radioativos. 

d) Salas de diagnóstico e terapia com medicina nuclear. 
e) Áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para 

diagnóstico médico. 
 
 

20) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, para trabalho 
manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem 
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 
 

I. Ter altura e características da superfície de trabalho 
compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 
do assento. 

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa.  

b) A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante.  

c) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.  

d) Não é dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de violação 
aos direitos da pessoa com deficiência.  

e) Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as 
violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao 
Conselho Tutelar para as providências cabíveis.  

22) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

23) Em conformidade com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(---) O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá programas 
de assistência médica e odontológica, para a prevenção 
das enfermidades que, ordinariamente, afetam a 
população infantil, e campanhas de educação sanitária 
para pais, educadores e alunos. 

(---) O SUS promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e 
das gestantes, de forma transversal, integral e 
intersetorial com as demais linhas de cuidado 
direcionadas à mulher e à criança. 

(---) A atenção odontológica à criança terá função educativa 
protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê 
nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 
posteriormente, no oitavo e no décimo sexto anos de 
vida, com orientações sobre saúde bucal. 

 

a) E - E - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
e) E - C - E. 
 

24) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

A _____________________ é causada pelo rompimento dos 
ductos das glândulas salivares menores abaixo da superfície 
da mucosa e consequente acúmulo das secreções dentro dos 
tecidos. Apresenta coloração clara ou azul-acinzentado. É 
mais comum na mucosa ___________________.  
 

a) mucocele | labial 
b) mucocele | jugal 
c) rânula | labial 
d) rânula | jugal 
e) ulceração aftosa | jugal 



 
 
 

5  www.objetivas.com.br 
 

25) Em relação aos materiais dentários, sobre o ionômero de 
vidro, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Nas restaurações de ionômero de vidro, a adesão ao 

esmalte é sempre maior que a adesão à dentina. 
(---) Antes de se aplicar ionômero de vidro em uma 

superfície, deve-se condicionar o tecido com ácido 
poliacrílico a 10%. 

(---) Na adesão do ionômero de vidro ao dente, a 
contaminação por água não impedirá a união do 
cimento ao dente. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

26) Considerando-se os diferentes materiais de moldagem e 
suas respectivas indicações de desinfecção, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Alginato. 
(2) Silicone. 
(3) Pasta de Óxido de Zinco e Eugenol. 
 
(---) Não é compatível com compostos clorados. 
(---) Imersão por até 30 minutos. 
(---) Usar o desinfetante apenas por um período de tempo 

curto (menos de 10 minutos). 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

27) De acordo com o Ministério da Saúde, após exposição a 
material biológico, cuidados locais com a área exposta 
devem ser imediatamente iniciados. Sobre esse assunto, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Recomenda-se lavagem exaustiva com água e sabão, em 
caso de exposição percutânea (1ª parte). Após exposição em 
mucosas, é recomendada a lavagem exaustiva com água ou 
soro fisiológico a 0,9% (2ª parte). É recomendado buscar o 
contato com soluções, como éter, hipoclorito ou 
glutaraldeído, na pele, pois promove redução da área 
exposta (3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 

28) Em conformidade com o Ministério da Saúde, em 
relação aos principais agravos em saúde bucal, sobre a 
periodontite, analisar a sentença abaixo: 
 
A periodontite é um grupo de doenças que se caracteriza 
pela inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos 
dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido 
conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa 
bacteriana subgengival (1ª parte). A periodontite agressiva é 
de evolução lenta, na qual a perda de inserção está 
associada aos padrões de higiene bucal e fatores de risco, 
sendo o tipo mais prevalente (2ª parte). A periodontite 
crônica é rara, mas, face à sua rápida progressão, tem alta 
morbidade e mortalidade dental (3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

29) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a 
organização da saúde bucal na Atenção Básica, em relação 
ao processo de trabalho em equipe, são competências do 
Cirurgião-Dentista: 
 
I. Realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva, 
a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de 
acordo com planejamento local, com resolubilidade. 

II. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, exceto atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais. 

III. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

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

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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30) Em conformidade com o Ministério da Saúde, em 
relação aos aspectos clínicos da infecção pelo HIV, sobre 
processos oportunistas de menor gravidade, a candidíase 
oral é a mais comum infecção fúngica em pessoas 
portadoras de HIV, a qual se apresenta com sintomas e 
aparência macroscópica característica. Sobre esse assunto, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Forma pseudomembranosa. 
(2) Forma eritematosa. 
(3) Queilite angular. 
 
(---) É vista como placas avermelhadas em mucosa, palato 

mole e duro ou superfície dorsal da língua. 
(---) Consiste em placas esbranquiçadas, removíveis da 

língua e mucosas, que podem ser pequenas ou amplas e 
disseminadas. 

(---) Também frequente, produz eritema e fissuras nos 
ângulos da boca. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 2 - 1 - 3. 
 

31) De acordo com o Código de Ética Profissional, 
constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua 
violação caracteriza infração ética, entre outros: 
 
I. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 
II. Manter atualizados os conhecimentos profissionais, 

técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno 
desempenho do exercício profissional. 

III. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas 
funções, cargos e cidadania, independentemente de 
exercer a profissão no setor público ou privado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

32) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______________ são agentes bactericidas com o mesmo 
mecanismo de ação das ___________________ e 
substitutivos destas em caso de hipersensibilidade tardia.  
 
a) Cefalosporinas | penicilinas 
b) Macrolídeos | penicilinas 
c) Penicilinas | cefalosporinas 
d) Macrolídeos | cefalosporinas 
e) Penicilinas | macrolídeos 

33) Segundo a Resolução CFO 196/2019, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Fica vedada a divulgação de autorretratos (selfies) de 

cirurgiões dentistas, acompanhados de pacientes ou 
não, mesmo que com autorização prévia do paciente ou 
de seu representante legal, através de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

(---) Fica autorizada a divulgação de vídeos e/ou imagens 
com conteúdo relativo ao transcurso e/ou à realização 
dos procedimentos, exceto em publicações científicas. 

(---) Em todas as publicações de imagens e/ou vídeos, 
deverão constar o nome do profissional e o seu número 
de inscrição, sendo autorizada a divulgação de casos 
clínicos de autoria de terceiros. 

 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
 

34) Todos os dentes têm contornos, contatos e ameias. Os 
aspectos anatômicos de cada dente auxiliam na manutenção 
das suas posições nas arcadas e na proteção dos tecidos 
durante a mastigação. Sobre as características anatômicas 
dos dentes, analisar os itens abaixo: 
 
I. Todos os dentes têm uma superfície curvada, exceto 

quando o dente está fraturado ou gasto. Algumas 
superfícies são convexas; outras são côncavas. Embora os 
contornos gerais sejam variados, o princípio geral de que 
a coroa dental se estreita em direção à linha cervical é 
verdadeira para todos os tipos de dente. 

II. A altura do contorno é a proeminência ou o ponto mais 
largo em uma superfície específica da coroa. As áreas de 
contato das superfícies mesial e distal geralmente são 
consideradas alturas de contorno das superfícies 
proximais. As superfícies vestibular e lingual também têm 
uma altura de contorno. 

III. Uma ameia é um espaço triangular situado perto da 
gengiva e entre as superfícies proximais de dois dentes 
adjacentes. As ameias são contínuas aos espaços 
interproximais entre os dentes. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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35) Em relação à inervação sensorial dos ossos maxilares, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O nervo alveolar inferior é responsável pela inervação 

sensorial de todos os dentes maxilares. 
II. O nervo nasopalatino é responsável pela inervação 

sensorial dos molares maxilares. 
III. O nervo lingual é responsável pela inervação sensorial de 

pré-molares e molares inferiores. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

36) Considerando-se a diferenciação entre gengivite 
ulcerativa necrosante e gengivoestomatite herpética 
primária, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Gengivite Ulcerativa Necrosante. 
(2) Gengivoestomatite Herpética Primária. 
 
(---) A etiologia está relacionada à interação entre 

hospedeiro e bactérias. 
(---) Ocorre com mais frequência em crianças. 
(---) É contagiosa. 
(---) Duração de sete a dez dias.  
(---) Gengiva marginal afetada; outros tecidos orais 

raramente afetados. 
(---) Envolve eritema e erupção vesicular difusos. 
 
a) 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1. 
e) 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1. 
 

37) Em relação à neuralgia do nervo trigêmeo, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Sua apresentação clínica é geralmente dor mandibular 

bilateral. 
b) O tratamento é exclusivamente cirúrgico. 
c) O paciente geralmente apresenta déficits neurológicos. 
d) Na maioria dos casos, a causa é odontogênica. 
e) Em geral, apresenta boa resposta clínica ao tratamento 

com carbamazepina. 
 

38) Sobre a técnica anestésica de Injeção do Ligamento 
Periodontal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) É indicada em região de dentes decíduos e permanentes. 
b) Não há anestesia do lábio, da língua e de outros tecidos 

moles, facilitando, assim, o tratamento em múltiplos 
quadrantes durante a mesma consulta. 

c) Requer uma quantidade maior do que 0,2ml de anestésico 
por raiz retida para anestesia profunda. 

d) Deve ser administrada rapidamente para que o anestésico 
seja difundido para polpa do dente.  

e) É muito provável que ocorra injeção intravascular; por 
isso, é necessário realizar aspiração positiva. 

 

39) Sobre as fissuras labiopalatais, analisar os itens abaixo: 
 

I. Um dos fatores etiológicos que deve ser levado em 
consideração na ocorrência das malformações 
labiopalatais é a hereditariedade, responsável por 25% a 
30% dos casos. 

II. Não há relação de uso materno de drogas, fumo ou álcool 
com filhos portadores de malformações. 

III. Deve-se proibir o aleitamento materno em bebês com 
fissuras labiopalatais. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) Sobre oclusão dentária, analisar os itens abaixo: 
 

I. As próteses Classes I e II, quando têm suas selas associadas 
a implantes, deixam de ser funcionalmente entendidas 
como próteses dentomucossuportadas ou próteses de 
alavanca, passando a ser entendidas e instituídas 
clinicamente como próteses removíveis 
“dentoimplantossuportadas”.  

II. Os ajustes finais dos contatos cêntricos, quer participem 
ou não da manutenção da cêntrica e das guias de 
desoclusão, são reexaminados e meticulosamente 
ajustados antes da instalação definitiva da recuperação 
protética. 

III. O plano oclusal mostra-se tanto mais funcional quanto 
mais divergente for ao plano de Frankfurt. Quanto mais 
paralelo apresentar-se em relação a esse plano, maiores 
deverão ser os ângulos que determinam as trajetórias das 
guias de desoclusão. 

IV. A Curva de Wilson, em realidade, não é uma curva, mas 
uma sequência de curvas que unem, bilateralmente, as 
pontas das cúspides vestibulares e linguais de cada dente 
posterior. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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