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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       ODONTÓLOGO  
Código da Prova  

S08 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo 
da Vinci) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.  
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

De volta pra casa 

 

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade 
paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um 
filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de 
luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total. 

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, 
me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do 
ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há 
algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da 
empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. 

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo 
para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na 
máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. 
Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; 
descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá 
até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de 
guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece 
trauma. 

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na 
véspera, meu filho cozinhara, levara mantimentos e me 
dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” 
Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, 
lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, 
mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me 
conscientizar sobre o que poderia significar uma 
quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 
da manhã e estou insone. 

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. 
Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com 
sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e 
mensagens de Whatzapp. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão, noticiários na TV, séries e filmes 
na Netflix, sarau literário por google meet, como é bom 
rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta 
do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.  

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos 
instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela 
casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. 
Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o 
termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros 
de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de 
refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe 
desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não 
deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, 
de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros 
alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca! 

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem 
liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a 
serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me 
sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. 
Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas 
para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. 
Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora 
ameaçando, não é nada confortável.  

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas 
no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento 
com a maquininha envolta em papel filme (será que 
adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. 
Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. 
Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar 
o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo 
mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada 
para estacionamento, agora vazia, desfigurada. 

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não 
retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir 
aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, 
ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco. 

Aglomerações, não uso de máscara, quebra do isolamento 
social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante 
e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. 
Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma 
proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e 
perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda 
perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia. 

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos 
estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, 
alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, 
envergonhada, fragilizada, impotente, raramente 
tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira 
a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as 
pessoas. 

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas 
do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a 
perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. 
Meus dentes hão de aguentar. 

                                                                                                                              
Berenice S. Lamas (Texto adaptado) 

 

 

 

Questão 1 

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual: 

 

(A) descritivo. 

(B) narrativo. 

(C) expositivo. 

(D) injuntivo. 

(E) argumentativo. 
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Questão 2 

O despertar da personagem para a realidade da pandemia 
se observa no: 

 

(A) primeiro parágrafo. 

(B) segundo parágrafo. 

(C) terceiro parágrafo. 

(D) quarto parágrafo. 

(E) quinto parágrafo. 

 

Questão 3 

Observe as frases abaixo. 

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a 
cozinha. 

2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã 
e estou insone. 

3. Mas reconheço que me sinto controlada. 

 

Os termos destacados nas frases pertencem, 
respectivamente, à seguinte classe gramatical: 

(A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio. 

(B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido. 

(C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção 
integrante. 

(D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome 
indefinido. 

(E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra 
expletiva. 

 

Questão 4 

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado 
apresenta-se na mesma voz do verbo da opção: 

 

(A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa. 

(B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes. 

(C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias. 

(D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio. 

(E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião. 

 

Questão 5 

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em 
contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a 
expressão grifada tem o seguinte valor semântico: 

 

(A) oposição. 

(B) explicação.  

(C) conclusão. 

(D) condição. 

(E) consequência. 

 

Questão 6 

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas 
bateram as botas depois de testarem positivo para a 
Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem: 

 

(A) eufemismo. 

(B) metonímia. 

(C) metáfora. 

(D) hipérbole. 

(E) prosopopeia. 

 

Questão 7 

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, 
às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o 
mesmo valor semântico-sintático que o da oração que 
aparece na opção: 

 

(A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia. 

(B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.  

(C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra. 

(D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.  

(E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção. 

 

Questão 8 

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele 
propuser também a paz, então tudo se ajeitará.” Indique a 
opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal 
destacada. 

 

(A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu 

(B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar 

(C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus; 

Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará  

(D) O equipamento proveio do sul do Brasil; 

Se o equipamento provier de fora, trará problemas 

(E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário; 

Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião 

Questão 9 

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína 
revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, 
colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas 
passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de 
formação:  

 

(A) derivação sufixal / derivação parassintética. 

(B) derivação parassintética / derivação prefixal. 

(C) derivação prefixal/ composição por justaposição. 

(D) derivação regressiva / derivação imprópria. 

(E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal. 
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Questão 10 

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total.”, as orações se classificam como: 

 

(A) coordenadas sindéticas. 

(B) subordinadas substantivas. 

(C) coordenadas assindéticas. 

(D) subordinadas adjetivas. 

(E) subordinadas adverbiais. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa 
de integração regional da América Latina, surgida no 
contexto da redemocratização e reaproximação dos países 
da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado 
de Assunção de 1991, os membros fundadores do 
MERCOSUL permanecem no bloco até o presente 
momento, são eles: 

 

(A) Brasil e Chile, somente.  

(B) Brasil e Argentina, somente. 

(C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

(D) Argentina, Paraguai e Chile, somente. 

(E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai. 

 

Questão 12 

“X” é um software desenvolvido por hackers com a 
intenção de obter acesso ou causar danos a um 
computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima 
permanece alheia ao fato de que houve um 
comprometimento. “X” é um termo genérico para 
qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que “X” é um: 

 

(A) PC - Personal Computer. 

(B) Malware. 

(C) Firefox. 

(D) Gigabyte. 

(E) Phreaker. 

 

Questão 13 

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos 
de Presidente da República, Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as 
eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de 
Rondônia é:  

 

(A) Coronel Marcos Rocha. 

(B) Comendador Valclei Queiroz. 

(C) Pimenta de Rondônia. 

(D) Jair Messias Bolsonaro. 

(E) Wilson Witzel. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

ODONTÓLOGO  Tipo  X – Página 4 

 

Questão 14 

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas 
anuais que pouco variam, ficando na média dos 26ºC, o 
estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um 
fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas 
de forma brusca, podendo chegar até 10ºC. Esse 
fenômeno é conhecido, localmente, como: 

 

(A) Aurora boreal. 

(B) Seca. 

(C) El niño. 

(D) Friagem. 

(E) Ressurgência. 

 

Questão 15 

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em 
pouco tempo se tornou uma pandemia global. 

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos 
relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum 
dos casos havia acontecido fora da China”. 
Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai 
terminar? Site: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754> 

 

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a 
pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o 
assunto, é correto afirmar que a cura para a doença 
envolve a criação de um(a) novo(a): 

(A) antifúngico. 

(B) homeopatia. 

(C) vacina. 

(D) dipirona. 

(E) antibiótico.  

 

Questão 16 

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o 
tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é 
financiado com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto 
constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o 
produto da arrecadação, entre outros, da(o): 

 

(A) Taxa judicial. 

(B) Taxa sobre grandes fortunas. 

(C) Imposto de renda - IR. 

(D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II. 

(E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana - IPTU. 

 

Questão 17 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às 
populações indígenas, em todo o território nacional, é 
correto afirmar que os indígenas: 

 

(A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços 
de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem 
particularidades. 

(B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, componente do SUS, com o qual funcionará 
em perfeita integração. 

(C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, financiado exclusivamente com recursos 
próprios dos municípios onde habitem. 

(D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, 
regional e de centros especializados, mas apenas 
quanto à atenção primária à saúde. 

(E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS. 

 

Questão 18 

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 
obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. 
Dentre eles, podemos destacar: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus 
exclusivamente pela rede privada; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 19 

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, a(o): 

 

(A) Conferência Eclesial. 

(B) Conferência de Saúde. 

(C) Conselho de Saúde. 

(D) Conselho Tutelar.  

(E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
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Questão 20 

A ciência “X” estuda o processo saúde-doença na 
sociedade, analisando a distribuição populacional e os 
fatores determinantes das doenças, danos à saúde e 
eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte 
ao planejamento, administração, e avaliação das ações de 
saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência “X” é a: 

 

(A) epidemiologia. 

(B) dermatologia. 

(C) filosofia. 

(D) cromoterapia. 

(E) parasitologia. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

O exame radiológico, apesar de ser considerado como 
complementar, é fundamental e indispensável ao conjunto 
de dados para a elaboração de um diagnóstico e plano de 
tratamento adequado. Portanto, sua interpretação não 
deve ser realizada de forma isolada. Na clínica pediátrica, 
crianças acima de 6 anos de idade podem apresentar 
dentições mista ou permanente. Desta forma, o exame 
radiográfico completo para uma criança com dentição 
mista, é composto por: 

 

(A) catorze radiografias periapicais e quatro radiografias 
interproximais. 

(B) seis radiografias periapicais e duas radiografias 
interproximais. 

(C) dez radiografias periapicais e duas radiografias 
interproximais. 

(D) oito radiografias periapicais e quatro radiografias 
interproximais. 

(E) dez radiografias periapicais e quatro radiografias 
interproximais. 

 

Questão 22 

Lesões de cárie ou traumatismos podem causar alterações 
pulpares nos dentes decíduos, ocasionando a sua perda 
prematura, podendo deixar sequelas estéticas e/ou 
funcionais. Portanto, é de suma importância o correto 
diagnóstico para a realização do tratamento pulpar que 
possa permitir a continuidade do desenvolvimento normal 
do dente até a época de esfoliação. Considerando que o 
tratamento da polpa visa manter a integridade e saúde dos 
tecidos dentários, NÃO é considerado como tratamento 
conservador o/a: 

 

(A) capeamento pulpar direto. 

(B) pulpotomia. 

(C) proteção do complexo dentina-polpa. 

(D) capeamento pulpar indireto. 

(E) pulpectomia. 
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Questão 23 

O amálgama dentário é o produto da reação entre o 
mercúrio e a liga com a qual irá se misturar e reagir. A liga 
pode variar tanto na composição quanto na forma e, por 
isso, a seleção do amálgama dentário mais apropriado 
deve considerar as variáveis controladas pelo fabricante e 
as controladas pelo profissional, pois elas terão efeito nas 
propriedades do material como nas características de 
manipulação e desempenho clínico. Desta forma, é correto 
afirmar que: 

 

(A) o contato de duas restaurações de amálgama pode 
ocasionar desconforto ao paciente ou mesmo um gosto 
metálico acentuado devido à possibilidade de formação 
de uma célula galvânica; tendo a saliva como meio 
eletricamente condutor. 

(B) são considerados materiais restauradores muito 
frágeis, com baixa resistência à tração, necessitando de 
preparos cavitários não conservadores a fim de evitar a 
formação de regiões muito finas de amálgama. 

(C) possuem baixa condutividade térmica e possíveis 
problemas oriundos da sensibilidade pulpar podem ser 
evitados através da correta técnica de preparo cavitário 
com o uso de forradores ou vernizes. 

(D) são restaurações metálicas consideradas esteticamente 
deficientes, que possuem durabilidade, necessitam de 
polimento frequente a fim de evitar o deslustre que 
enfraquece o material e pode levar à fratura. 

(E) as ligas de partículas esféricas necessitam de maior 
quantidade de mercúrio durante a amalgamação e por 
isso a condensação deve ser iniciada com 
condensadores de menor diâmetro, com altas pressões 
para aflorar o mercúrio, aumentando a resistência e o 
creep do amálgama. 

 

Questão 24 

Em cirurgias orais, a adoção dos princípios cirúrgicos 
favorece a cicatrização ideal da ferida, restabelece a 
continuidade do tecido, diminui o tamanho da cicatriz, 
entre outros. Considerando que nenhuma ferida cicatriza 
sem a formação de uma cicatriz, o objetivo é produzir uma 
cicatriz que tenha a aparência mais discreta possível e que 
minimize a perda de função. Em relação aos fatores 
prejudiciais da cicatrização de feridas em indivíduos 
saudáveis, NÃO é correto afirmar que: 

 

(A) um suprimento sanguíneo aumentado, aumenta a 
chegada de anticorpos e leucócitos, podendo provocar 
a formação de tecido necrótico adicional, aumentando 
as chances de infecção na ferida. 

(B) o tecido necrótico atua como barreira para as células 
reparadoras, além de geralmente, incluir o sangue 
acumulado na ferida, que pode servir como fonte de 
nutrientes para as bactérias e funcionar como um nicho 
protetor para elas. 

(C) a isquemia da ferida diminui a chegada de oxigênio e 
nutrientes necessários para uma boa cicatrização, 
podendo ser causada por retalhos mal planejados, 
suturas incorretamente localizadas, pressão externa ou 
interna excessiva sobre a ferida, anemia, entre outros. 

(D) a remoção precoce de uma sutura durante o processo 
de cicatrização, poderá permitir que a ferida ao ser 
submetida a uma tensão, reabra e assim ocorra uma 
formação excessiva de cicatriz e contração da ferida. 

(E) a manutenção de uma sutura por longo período a fim 
de controlar a tensão da ferida, poderá reabrir durante 
o estágio de remodelação da cicatrização e o trajeto 
das suturas será epitelizado deixando marcas 
permanentes. 
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Questão 25 

A Portaria Nº 1.464, de 24 de junho de 2011, tem por 
objetivo alterar o anexo de outra portaria que institui o 
financiamento dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs), resolvendo que o monitoramento 
da produção irá se basear na análise de uma produção 
mínima mensal a ser realizada nos CEOs, com verificação 
através do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Desta forma, a produção mensal dos 
CEOs Tipo 2, devem ser: 

 

(A) 80 procedimentos básicos, 35 procedimentos de 
endodontia e 80 procedimentos de cirurgia oral. 

(B) 110 procedimentos básicos, 90 procedimentos de 
periodontia e 90 procedimentos de cirurgia oral. 

(C) 80 procedimentos básicos, 60 procedimentos de 
periodontia, 35 procedimentos de endodontia, 80 
procedimentos de cirurgia oral. 

(D) 110 procedimentos básicos, 90 procedimentos de 
periodontia, 60 procedimentos de endodontia e 90 
procedimentos de cirurgia oral. 

(E) 190 procedimentos básicos, 150 procedimentos de 
periodontia, 95 procedimentos de endodontia e 170 
procedimentos de cirurgia oral. 

 

Questão 26 

De acordo com a Portaria Nº 1.464, de 24 de junho de 
2011, com a finalidade de monitoramento da produção, os 
procedimentos básicos realizados em quaisquer dos três 
tipos de CEOs são exclusivos para o atendimento de 
pacientes com necessidades especiais. Desta forma, a 
transferência de recursos referentes aos incentivos 
mensais dos CEOs, dependem do cumprimento da 
produção mínima mensal. A suspensão integral da 
transferência de recursos ocorre quando a produção 
mínima não é atingida durante: 

 

(A) três meses consecutivos ou alternados, ao longo de um 
ano. 

(B) quatro meses alternados, no período de um ano. 

(C) dois meses consecutivos ou três meses alternados, ao 
longo de um ano. 

(D) seis meses alternados, no período de um ano. 

(E) dois meses consecutivos ou quatro meses alternados,  
ao longo de um ano. 

 

Questão 27 

A Saúde Bucal Coletiva (SBC) é um campo de 
conhecimentos e práticas que pretende fazer parte de um 
amplo conjunto denominado "Saúde Coletiva" que 
também compreende a Odontologia. A SBC defende que a 
"saúde bucal" é resultado das práticas odontológicas e das 
construções sociais operadas de forma consciente pelos 
homens, incluindo os profissionais da saúde. Desta forma, 
tem-se que a SBC: 

 

(A) é o conjunto de procedimentos clínico-cirúrgicos 
dirigidos a consumidores individuais, doentes ou não. 

(B) é fundamentalmente filantrópica, e suas ações e 
serviços destinam-se a garantir acesso a todos os níveis 
de assistência para todos os cidadãos. 

(C) é o conjunto de ações que inclui a assistência 
odontológica individual, buscando atingir grupos 
populacionais através de ações de alcance coletivo com 
o objetivo de manter a saúde bucal. 

(D) também denominada como "odontologia em saúde 
coletiva", reúne as áreas social, sanitária, preventiva, 
integral ou qualquer outra "odontologia". 

(E) refere-se a todos os processos que, nas dimensões 
social, biológica e psicológica, operam na produção de 
determinadas condições de saúde bucal. 

 

Questão 28 

O conhecimento da anatomia da cavidade pulpar 
associada aos principios básicos da Endodontia, permitem 
a realização de um diagnóstico e um tratamento 
adequado. No conjunto de exames utilizados em 
Endodontia, estão incluídos os exames radiográficos, que 
mesmo sendo complementares são de suma importância 
durante todas as fases do tratamento. Ao avaliar os sinais 
e sintomas de um paciente, suspeitou-se de uma fratura 
no 26. Para a localização de perfurações radiculares é/são 
necessária(s) a(s) radiografia(s): 

 

(A) ortorradial, mésiorradial e distorradial. 

(B) mésiorradial e ortorradial, somente.  

(C) Ortorradial, somente. 

(D) mésiorradial e distorradial, somente. 

(E) distorradial e ortorradial, somente. 
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Questão 29 

Após a instalação de uma alteração patológica irreversível 
no tecido pulpar, é necessário realizar o controle da 
infecção de origem endodôntica através da técnica de 
tratamento dos canais radiculares com a sua obturação. 
Para se obter uma adequada desobstrução, preparo e 
correto preenchimento do canal radicular, é importante 
ter conhecimento da anatomia interna dos dentes, uma 
vez que os canais radiculares podem variar em número, 
tamanho, forma, entre outros. Destarte, em relação ao 1º 
molar inferior, é correto afirmar que: 

 

(A) possui câmara pulpar retangular, na maioria dos casos 
apresenta três raízes e três canais radiculares. Pode 
apresentar raízes separadas ou com diferentes formas 
de fusionamento e por isso a sua abertura é menor e 
mais centralizada do que os demais dentes do seu 
grupo. 

(B) a raiz mesial apresenta anatomia interna normalmente 
mais complexa pela presença de dois canais. No 
sentido mesiodistal, a câmara possui formato 
retangular, com pequena distância oclusopulpar e por 
isso deve-se ter cuidado no manuseio devido ao risco 
de lesionar a furca. 

(C) possui três raízes e três canais, sendo a raiz lingual a de 
maior dimensão, seguida pela raiz distovestibular e da 
mesiovestibular. Devido a ser um dente volumoso, 
exibe uma forma de conveniência triangular mais 
ampla que os demais dentes deste grupo. 

(D) geralmente apresenta duas raízes bem desenvolvidas. 
Embora possa ocorrer variedade do número de raízes, 
este dente usualmente apresenta apenas dois canais. O 
contorno da sua câmara pulpar na parte cervical tem a 
configuração de um rim pelo achatamento mesiodistal. 

(E) as raízes desse dente são mais retas e menos 
divergentes do que as do dente anterior a ele, sendo a 
mesial em forma de rim ou de 8 e a distal em formato 
oval. A câmara pulpar tem formato retangular, onde 
observa-se no sentido mesiodistal que o canal distal é o 
maior. 

 

Questão 30 

O Código de Ética Odontológica tem por objetivo regular 
os direitos e deveres dos profissionais, entidades e das 
operadoras de planos de saúde, com inscrição nos 
Conselhos de Odontologia. Desta forma, todos os 
profissionais (cirurgiões-dentistas, profissionais de 
categorias auxiliares reconhecidas pelo CFO e pessoas 
jurídicas), independentemente de cargo ou função que 
ocupem, deverão seguir as normas descritas no Código. 
Portanto, NÃO é considerado infração ética: 

 

(A) elaborar planos de tratamento para serem executados 
por terceiros. 

(B) oferecer serviços profissionais como prêmio em 
concurso de qualquer natureza. 

(C) fazer anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao 
público em geral. 

(D) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas 
para o exercício da profissão ou prejudiciais ao 
paciente. 

(E) acumular as funções de perito/auditor e 
procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma 
entidade prestadora de serviços odontológicos. 

 

Questão 31 

Ocasionalmente, o dentista necessita de exames 
complementares para estabelecer um diagnóstico 
conclusivo. Levando em conta que enfermidades podem 
estar vinculadas a distintas etiologias, algumas delas 
apresentam um padrão clássico de manifestações bucais 
em função da ocorrência de uma determinada doença 
sistêmica. Sendo assim, em um paciente apresentando um 
quadro de atrofias das papilas do dorso lingual e da 
mucosa, “língua careca” com cor vermelho escarlate, 
presença de estomatite generalizada, glossite, queilite 
angular, relatando quadro de anemia perniciosa, é possível 
inferir se tratar de deficiência de vitamina: 

 

(A) C. 

(B) D. 

(C) K. 

(D) A. 

(E) B12. 
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Questão 32 

Atualmente, com o aumento da longevidade dos pacientes 
e uma melhor manutenção da dentição natural, tem-se 
percebido o aumento na prevalência de desgastes de 
tecido dentário não relacionados à cárie. Estas lesões não 
cariosas, possuem origem multifatorial e acometem, 
principalmente, a região cervical vestibular ou palatina dos 
dentes. Em um caso, onde foi possível observar que o 
desgaste crônico e químico foi provocado por ácidos de 
origem intrínseca, oriundos do distúrbio alimentar de 
bulimia, o tipo de lesão que será observada é: 

 

(A) atrição. 

(B) abfração. 

(C) erosão. 

(D) abrasão. 

(E) fricção. 

 

Questão 33 

A estética do sorriso pode ser comprometida por diversos 
fatores, dentre ele a recessão gengival. A recessão gengival 
é definida como uma exposição oral da superfície radicular 
pelo deslocamento da margem gengival em direção apical 
à junção cemento-esmalte. Dessa maneira, é importante 
considerar a previsibilidade do tratamento de 
recobrimento radicular. De acordo com a classificação das 
recessões gengivais proposta por Miller, as classes que 
apresentam maior previsibilidade são as: 

 

(A) classes II e III. 

(B) classes I e II. 

(C) classes III e IV. 

(D) classes I e III. 

(E) classes II e IV. 

 

Questão 34 

As resinas compostas possuem diversas aplicações clínicas, 
como materiais restauradores, agentes de cimentação, 
restaurações indiretas, pinos endodônticos entre outros. 
Essa versatilidade faz deste um material amplamente 
utilizado na clínica odontológica. Assim, materiais 
restauradores à base de resina composta, possuem a 
matriz resinosa, a carga e o agente de união como 
componentes principais. Atentando para a composição da 
matriz resinosa, o monômero utilizado com a finalidade de 
ser um controlador de viscosidade é: 

 

(A) trietileno glicol dimetacrilato. 

(B) canforoquinona. 

(C) uretano dimetacrilato. 

(D) hidroquinona. 

(E) bisfenol-A glicidil metacrilato. 

 

Questão 35 

Para a realização de um procedimento de cirurgia oral 
menor com segurança, é necessário ter conhecimento 
acerca do volume máximo de solução anestésica a ser 
administrado. Sendo assim, um indivíduo saudável, 
pesando 87 kg será submetido à anestesia local com uso 
de Articaína 4% com epinefrina 1:200.000. Considerando 
que a dose máxima recomendada desse anestésico é de 7 
mg/kg, a quantidade máxima de tubetes que poderá ser 
usado é de: 

 

(A) 12. 

(B) 9. 

(C) 3. 

(D) 8. 

(E) 6. 

 

Questão 36 

Alguns pacientes fazem uso de medicamentos ou 
suplementos fitoterápicos de forma rotineira, sem a 
prescrição ou acompanhamento médico. De forma 
errônea, muitos consideram que esses produtos são 
“naturais” e acabam por não relatar o seu uso para o 
profissional da saúde. Tal conduta representa um potencial 
risco, pois são produtos que possuem diversos princípios 
ativos que aumentam a possibilidade de interações 
farmacológicas. Assim, considerando um paciente que faz 
uso do Ginko biloba, a classe de fármacos que requer 
cuidado na administração concomitante devido ao possível 
aumento do risco de hemorragia transoperatório são os: 

 

(A) anticonvulsivantes. 

(B) antidepressivos. 

(C) anticoagulantes orais. 

(D) antipsicóticos. 

(E) ansiolíticos. 

 

Questão 37 

A cárie é considerada uma doença multifatorial que 
resultará na perda mineral localizada do tecido dentário, 
ocasionada pelo desequilíbrio do processo dinâmico de 
perda e ganho mineral que acontece na interface dente-
biofilme. Os ácidos oriundos da fermentação bacteriana 
irão causar essa perda mineral que terá como 
característica, nos primeiros sinais clínicos, lesões de 
manchas brancas. Por isso, para a realização do 
diagnóstico precoce das lesões cariosas, NÃO é 
recomendável realizar: 

 

(A) a transiluminação dos tecidos dentários. 

(B) a limpeza e secagem com ar da região. 

(C) radiografias interproximais e periapicais. 

(D) a inspeção visual. 

(E) o uso de sonda exploradora de ponta fina. 
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Questão 38 

Existem controvérsias a respeito da necessidade de se 
realizar profilaxia antibiótica em Odontologia, entretanto, 
esta terapia é, especialmente, recomendada para 
prevenção de infecções nos pacientes de alto e médio risco 
para desenvolver endocardites bacterianas. Um princípio a 
ser considerado diante da indicação de antibiótico 
profilaxia diz respeito ao custo-benefício desta terapia, 
pois é seu potencial efeito adverso: 

 

(A) o desenvolvimento de resistência bacteriana. 

(B) a artroplastia com colocação de próteses. 

(C) a síndrome de Sjögren. 

(D) a anemia falciforme. 

(E) a hipoglicemia imediata. 

 

Questão 39 

A oclusão é o relacionamento estático dos dentes, e é 
extremamente importante na determinação da eficiência 
da função mastigatória. 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. As posições do 
dente não são determinadas ao acaso, mas por numerosos 
fatores controladores, tal qual: 

(A) a proporção de esmalte e dentina que é apresentada 
em cada grupo dentário. 

(B) as forças controladoras proporcionadas pelos tecidos 
moles circundantes. 

(C) a qualidade da nutrição do indivíduo desde a sua fase 
de embrião até a erupção dos dentes permanentes. 

(D) a relação do Índice de Massa Corporal (IMC) com a fase 
de erupção dentária do elemento. 

(E) a atividade de Células Dendríticas, produzidas na 
medula óssea que podem ser encontradas no sangue. 

 

Questão 40 

As lesões brancas da mucosa podem ocorrer como 
resultado de um exsudato fibrinoso que recobre uma 
úlcera, depósitos submucosos, restos superficiais, colônias 
fúngicas, entre outras. O leucoedema é uma lesão branca 
que constitui uma opacificação discreta da mucosa jugal, 
sendo considerada uma variação da normalidade 
encontrada em grande parte da população. Sobre sua 
etiologia e patogenia, podemos afirmar que: 

 

(A) até o momento, a etiologia permanece desconhecida, 
já que alguns fatores tais como tabagismo, hábito de 
mascar tabaco, ingestão de álcool, infecção bacteriana, 
condições salivares, interações eletroquímicas e uma 
possível associação ao uso de maconha foram 
implicados, mas não foram comprovados.  

(B) consiste em uma condição hereditária autossômica 
dominante rara, que foi identificada a partir de uma 
composição de três raças isoladas de brancos, índios e 
negros americanos no condado de Halifax, na Carolina 
do Norte. 

(C) consiste em uma condição autossômica dominante que 
resulta de defeitos nos desmossomos que levam a uma 
alteração na adesão das células epiteliais. Muitos casos 
surgem esporadicamente como novas mutações.  

(D) é, principalmente, provocado por atrito ou fricção 
crônica contra uma superfície da mucosa oral, 
resultando em uma lesão branca hiperqueratótica 
análoga a um calo na pele. 

(E) geralmente, tal lesão está associada ao hábito de fumar 
cachimbo e charuto, e exibe uma correlação positiva 
entre a intensidade do hábito e a gravidade da 
condição, que é consideravelmente intensificada no 
hábito do fumo invertido. 

 


