
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

19 de dezembro

15h20 às 18h20

35 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Bonitas mesmo.

Quando é que uma mulher é realmente bonita? No 
momento em que sai do cabeleireiro? Quando está 
numa festa? Quando posa para uma foto? Clic, clic, clic. 
Sorriso amarelo, postura artificial, desempenho para o 
público. Bonitas mesmo somos quando ninguém está 
nos vendo.

Atirada no sofá, com uma calça de ficar em casa, 
uma blusa faltando um botão, as pernas enroscadas 
uma na outra, o cabelo caindo de qualquer jeito pelo 
ombro, nenhuma preocupação se o batom resistiu 
ou não à longa passagem do dia. Um livro nas mãos, 
o olhar perdido dentro de tantas palavras, um ar de 
descoberta no rosto. Linda.

Caminhando pela rua, sol escaldante, a manga da 
blusa arregaçada, a nuca ardendo, o cabelo sendo 
erguido num coque malfeito, um ar de desaprovação 
pelo atraso do ônibus, centenas de pessoas cruzan-
do-se e ninguém enxergando ninguém, ela enxuga a 
testa com a palma da mão, ajeita a sobrancelha com 
os dedos. Perfeita.

Saindo do banho, a toalha abandonada no chão, o 
corpo ainda úmido, as mãos desembaçando o espelho, 
creme hidratante nas pernas, desodorante, um último 
minuto de relaxamento, há um dia inteiro pra percor-
rer e assim que a porta do banheiro for aberta já não 
será mais dona de si mesma. Escovar os dentes, cuspir, 
enxugar a boca, respirar fundo. Espetacular.

Dentro do teatro, as luzes apagadas, o riso solto, 
escancarado, as mãos aplaudindo em cena aberta, 
sem comandos, seu tronco deslocando-se quando 
uma fala surpreende, gargalhada que não se cons-
trange, não obedece à adequação, gengiva à mostra, 
seu ombro encostado no ombro ao lado, ambos vol-
tados pra frente, a mão tapando a boca num breve 
acesso de timidez por tanta alegria. Um sonho.

O carro estacionado às pressas numa rua des-
conhecida, uma necessidade urgente de chorar por 
causa de uma música ou de uma lembrança, a cabeça 
jogada sobre o volante, as lágrimas quentes, fartas, 
um lenço de papel catado na bolsa, o nariz sendo 
assoado, os dedos limpando as pálpebras, o retrovisor 
acusando os olhos vermelhos e mesmo assim ser-
vindo de amparo, estou aqui com você, só eu estou te 
vendo. Encantadora.
(Martha Medeiros)

1. Avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. A cronista questiona a pressão estética que a 
sociedade impõe às mulheres.

2. A cronista deixa claro que a beleza feminina 
vai além da aparência.

3. No cotidiano da vida, no corre-corre diário é 
que a mulher mostra sua verdadeira beleza, 
segundo a cronista.

4. A cronista termina cada parágrafo com uma 
palavra que exalta a vida da mulher que 
trabalha.

5. A preocupação em ficar bonita deixa a mulher 
mais feia no seu interior, segundo a cronista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, considerando o texto.

a. SQUARE Em nenhum momento, a cronista se inclui 
como mulher no texto. Ela escreve falando 
sobre as outras mulheres.

b. SQUARE A segunda frase do texto apresenta um sujeito 
simples, já que se refere à mulher dita na frase 
anterior.

c. SQUARE Em: “O carro estacionado às pressas numa rua 
desconhecida”, temos uma oração com um 
verbo que apresenta dois objetos: um direto (às 
pressas) e outro indireto (na rua desconhecida).

d. Check-square A frase: “Escovar os dentes, cuspir, enxugar a 
boca, respirar fundo.” É um período composto 
por coordenação, com orações assindéticas. 
Isso justifica o uso das vírgulas.

e. SQUARE Todas as frases do texto sintaticamente apre-
sentam, de forma implícita, o mesmo sujeito, 
qual seja: “mulher”, já que todas as ações descri-
tas referem-se a ela.
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3. Analise o texto abaixo:

“   noite chegou e realmente havia combinado que 
ele poderia chegar    noite, porém como chegou  
    pressas, precisei olhá-lo cara    cara para 
poder ouvir sua explicação. Ah, creia-me, nunca pen-
sei em ir        hospital novamente, mas 
vendo        ferimentos    olho nu, com-
preendi que era    situação mais certa a fazer.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE A • à • as • à • àquele • aqueles • a • à
b. Check-square A • à • às • a • àquele • aqueles • a • a
c. SQUARE À • a • as • a • àquele • aqueles • a • à
d. SQUARE À • a • as • à • aquele • àqueles • a • à
e. SQUARE À • a • às • à • aquele • aqueles • a • a

4. Identifique abaixo as frases certas ( C ) e as erra-
das ( E ), quanto à escrita correta.

1. A saida do hospital é bloqueada, os policiais 
vem  e o tumulto se inicia.

2. Acredito que deva existir, neste hospital, 
melhores condições de atendimento, pois os 
resultados são melhores.

3. Se houvessem mais médicos e enfermeiras, a 
saúde pública estaria em outras condições.

4. Dois metros é suficiente para se manter o 
distanciamento social, devido à pandemia.

5. Nem um nem outro concordaram com as 
novas normas, haja vista os problemas que 
elas causariam.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE C • C • E • E • C
b. SQUARE C • E • C • E • E
c. SQUARE E • C • E • C • E
d. SQUARE E • E • C • C • C
e. Check-square E • E • E • C • C

5. Assinale a alternativa em que as duas frases têm 
correta regência verbal.

a. Check-square Eu esqueci os meus compromissos. /  
Eu me esqueci dos meus compromissos.

b. SQUARE Ela obedeceu às regras da moda. /  
Ela obedeceu os ditames da moda.

c. SQUARE Avisou os pacientes sobre a campanha de 
vacina. / Avisou aos pacientes sobre a campa-
nha de vacina.

d. SQUARE Não pagues o bem com o mal. /  
Não pagues ao bem com o mal.

e. SQUARE Não os convido, pois estou atrasado. /  
Não lhes convido, pois estou atrasado.

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Migrante é forma genérica de se referir a uma pes-
soa que se desloca do seu país, estado ou região em 
que nasceu. As pessoas migram por diversos motivos 
todos os anos. O refugiado é uma categoria específica 
de emigrante.

Analise as afirmativas abaixo sobre os problemas 
do mundo contemporâneo que levam as pessoas a 
migrarem:

1. Pessoas podem mudar de região ou país para 
fugir de guerras, conflitos internos, persegui-
ção (política, étnica, religiosa, de gênero etc,), 
violação de direitos humanos, fome ou catás-
trofes naturais.

2. O solicitante de asilo, para a Organização das 
Nações Unidas (ONU), é a pessoa que pediu 
proteção internacional e aguarda a concessão 
do status de refugiado.

3. Asilado, para a Organização das Nações Uni-
das (ONU), é o refugiado aceito oficialmente 
pelo país ao qual pediu refúgio.

4. O refugiado é um migrante forçado, que teve 
que fugir do seu país, pois a sua sobrevivência 
física estava ameaçada, o que é um reflexo de 
um grande padrão de violação dos direitos 
humanos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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9. A água potável é aquela que pode ser consumida 
pelos seres vivos sem oferecer riscos à saúde. A água é 
um dos principais elementos responsáveis pelo desen-
volvimento dos organismos vivos e pelas característi-
cas atuais da superfície terrestre.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) sobre o movimento da água na Terra:

( ) Desde seu surgimento, a água está em cons-
tante movimento na natureza.

( ) O deslocamento da água também ocorre em 
razão da gravidade terrestre.

( ) Ainda que circule em vários estados físicos, a 
água existente no nosso planeta apresenta 
sempre o mesmo volume.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V
b. SQUARE V • F • V
c. SQUARE V • F • F
d. SQUARE F • V • V
e. SQUARE F • F • V

10. Analise as afirmativas abaixo sobre a poluição do 
ar e do meio ambiente:

1. O lançamento de substâncias poluentes como 
poeira e gases tóxicos, pode tornar o ar impró-
prio aos seres vivos.

2. Nas cidades, a poluição do ar é causada pelo 
lançamento, na atmosfera, de gases tóxicos e 
outros resíduos. Esses resíduos são apenas os 
lançados pelas chaminés das fábricas e pela 
queima de resíduos domésticos e industriais 
em depósitos de lixo.

3. Na zona rural, a poluição do ar é causada, 
principalmente, pela emissão de agrotóxicos 
nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, 
e também pela queima de matas, pastagens e 
lavouras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a dinâmica climática do globo 
terrestre:

( ) A radiação solar é a principal fonte de energia 
e a base da vida, vegetal e animal, na Terra.

( ) Toda a radiação proveniente do Sol que atinge 
o planeta Terra fica retida nos solos, ou água 
ou vegetação.

( ) A forma esférica da Terra faz com que a inten-
sidade da radiação solar recebida seja igual 
nas diferentes latitudes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V
b. Check-square V • F • F
c. SQUARE F • V • F
d. SQUARE F • F • V
e. SQUARE F • F • F

8. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi fun-
dado em 1991 e é a mais abrangente iniciativa de 
integração da América Latina, surgida no contexto da 
redemocratização e reaproximação entre os países da 
região ao final da década de 1980.

Analise as afirmativas abaixo sobre o Mercosul:

1. Os seus Estados Partes fundadores são o Brasil, 
a Argentina e o Paraguai.

2. A Venezuela ingressou no bloco em 2012 e foi 
suspensa em 2016 sendo concedido ao país 
um prazo de quatro anos para que se ade-
quasse à legislação, às normas internas e aos 
acordos e tratados do bloco econômico.

3. Estados Partes são os que participam dos 
acordos e tratados do Mercosul e possuem 
uma maior integração comercial e esses paí-
ses têm direito a voto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Legislação e Saúde Pública 5 questões

11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) acerca do Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

( ) Dentre os objetivos envolvidos no PMAQ-AB 
está o de induzir a ampliação do acesso e 
a melhoria da qualidade da atenção básica, 
com garantia de um padrão de qualidade 
comparável nacional, regional e localmente, 
de maneira a permitir maior transparência e 
efetividade das ações governamentais direcio-
nadas à Atenção Básica em Saúde.

( ) Estimular o fortalecimento do modelo de 
atenção previsto na Política Nacional de Aten-
ção Básica, o desenvolvimento dos trabalha-
dores e a orientação dos serviços em função 
das necessidades e da satisfação dos usuários 
são umas das diretrizes da PMAQ-AB.

( ) Esse programa estimula o sigilo em todas as 
suas etapas, impedindo o contínuo acompa-
nhamento de suas ações e resultados pela 
sociedade.

( ) Dentre as diretrizes da PMAQ-AB está a defi-
nição de parâmetro de qualidade, conside-
rando-se as diferentes realidades de saúde, 
de maneira a promover uma maior resolutivi-
dade das equipes de saúde da atenção básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. Check-square V • V • F • V
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE V • F • F • V
e. SQUARE F • V • F • V

12. A Política Nacional de Humanização, também 
conhecida como PNH, é uma política pública do SUS 
voltada para ativação de dispositivos que favoreçam 
ações de humanização no âmbito da atenção e da 
gestão da saúde no Brasil.

Assinale a alternativa correta acerca dessa temática, 
quantos aos objetivos, princípios e métodos.

a. SQUARE Busca nos resultados, redução de filas e do 
tempo de espera, com ampliação do acesso a 
partir de encaminhamentos para a rede privada.

b. SQUARE A ambiência dos locais de atendimento dentro 
da PNH é vista como algo desnecessário, uma 
vez que vê nos trabalhadores os principais res-
ponsáveis em ofertar um cuidado humanizado.

c. Check-square Dentre os princípios contidos na PNH está o 
incentivo ao Protagonismo, corresponsabili-
dade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

d. SQUARE Dentre os princípios está a transversalidade 
que consiste em reconhecer que as diferentes 
especialidades e práticas devem atuar de forma 
isolada de modo a garantir o atendimento 
individualizado.

e. SQUARE O HumanizaSUS acredita que as ações e os 
compromissos devem ser assumidos apenas 
por trabalhadores e gestores na produção e 
gestão do cuidado, não devendo ser incluídos 
os usuários , uma vez que a comunicação entre 
esses três atores do SUS provoca movimentos 
de perturbação e inquietação.

13. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Aten-
ção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da 
Saúde, em 2008, com o objetivo de:

a. SQUARE Aprimorar os atendimentos do setor terciário 
no contexto do SUS com vistas a melhorar a 
resolutividade.

b. SQUARE Implementar ações curativas e de tratamento 
de forma ampliada, facilitando o acesso a exa-
mes e internações.

c. SQUARE Ampliar e promover mais oferta de serviços de 
saúde pública no país. Isso garante a redução 
de desigualdades e riscos à saúde referentes a 
questões socioeconômicas, políticas, culturais e 
ambientais.

d. SQUARE Incentivar as redes e movimentos sociais e a 
gestão dos conflitos gerados pela inclusão das 
diferenças.

e. Check-square Apoiar a consolidação da Atenção Básica no 
Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede 
de serviços, assim como a resolutividade, a 
abrangência e o alvo das ações.
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14. As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) 
constituem o problema de saúde de grande magni-
tude e sendo responsável por altos índices de causas 
de mortes.

Acerca desta temática, é correto afirmar:

a. Check-square Como determinantes sociais das DCNT, são 
apontadas as desigualdades sociais, as diferen-
ças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa 
escolaridade, as desigualdades no acesso à 
informação, além dos fatores de risco modifi-
cáveis, como tabagismo, consumo de bebida 
alcoólica, inatividade física e alimentação ina-
dequada, tornando possível sua prevenção.

b. SQUARE São consideradas doenças crônicas àquelas que 
possuem possibilidade de cura e com trans-
curso inferior a 3 meses.

c. SQUARE Dentre as metas nacionais propostas para a 
redução das DCNT as questões relacionadas 
ao consumo do álcool e tabagismo não foram 
contempladas uma vez que não impactam dire-
tamente nas questões crônicas de saúde.

d. SQUARE Mudanças nos perfis demográfico, epidemioló-
gico e nutricional da população aumentaram as 
doenças infecciosas e diminuíram as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

e. SQUARE A doença crônica geralmente dura 6 meses ou 
mais, tendo uma única causalidade e sem pos-
síveis períodos de agudização.

15. A Política de Promoção da Saúde tem como 
objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes.

São objetivos específicos dessa política:

1. Favorecer a preservação do meio ambiente 
e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis.

2. Valorizar e otimizar o uso dos espaços públi-
cos de convivência e de produção de saúde 
para o desenvolvimento das ações de promo-
ção da saúde.

3. Incorporar e implementar ações de prevenção 
da saúde, com ênfase na atenção terciária.

4. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade 
de sujeitos e coletividades, inclusive o poder 
público, no cuidado integral à saúde e minimi-
zar e/ou extinguir as desigualdades de toda e 
qualquer ordem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Biossegurança é a condição de segurança alcan-
çada por um conjunto de ações destinadas a preve-
nir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco 
inerentes às atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a 
qualidade do trabalho realizado.

Assinale a alternativa correta acerca dos tipos de 
precauções a serem adotadas pelos profissionais da 
saúde.

a. SQUARE Na precaução por aerossóis está indicado ape-
nas o uso de máscara cirúrgica para o profissio-
nal da saúde.

b. SQUARE Na precaução de contato devem-se usar luvas 
apenas quando houver risco de contato com 
sangue, secreções ou membranas mucosas.

c. Check-square A Precaução Padrão deve ser seguida para 
todos os pacientes, independente da suspeita 
ou não de infecções.

d. SQUARE A precaução de contato deve ser utilizada 
diante de doenças como meningites bacteria-
nas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e 
rubéola.

e. SQUARE Na precaução por gotículas, mesmo quando 
não houver disponibilidade de quarto privativo, 
o paciente não pode ser internado com outros 
pacientes ainda que com infecção pelo mesmo 
microrganismo.

17. Sobre o SUS, é correto afirmar:

a. SQUARE A fraternidade, igualdade e equidade consti-
tuem a base do SUS.

b. SQUARE Os gestores do SUS são os representantes dos 
2 níveis de governo, ou seja, federal e estadual.

c. SQUARE A rede do SUS é organizada de forma centrali-
zada e não regionalizada.

d. SQUARE A Desigualdade da assistência é um dos princí-
pios do SUS, uma vez que se defende privilegiar 
populações mais vulneráveis em detrimento de 
outras menos necessitadas.

e. Check-square Dentre os princípios do SUS está a integrali-
dade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema.

18. Em função da pandemia pelo COVID-19, o uso de 
máscaras tornou-se algo evidente entre a população e 
os profissionais de saúde, sendo considerado compo-
nente essencial quando se fala em Biossegurança.

Assinale a alternativa correta acerca dos tipos de más-
caras e equipamentos de proteção respiratória.

a. SQUARE Os equipamentos de proteção respiratória, ou 
respiradores, são conhecidos pela sigla PFF, de 
Peça Semifacial Filtrante e protegem apenas 
contra gotículas, não sendo eficaz na proteção 
contra aerossóis contendo vírus, bactérias e 
fungos, a depender de sua classificação.

b. SQUARE Em ambiente hospitalar, para proteção contra 
aerossóis contendo agentes biológicos, a más-
cara mais adequada é a cirúrgica.

c. SQUARE A máscara cirúrgica é indicada para proteger o 
trabalhador da saúde de infecções por aeros-
sóis transmitidas a curta distância e pela proje-
ção de sangue ou outros fluidos corpóreos que 
possam atingir suas vias respiratórias.

d. Check-square As máscaras cirúrgicas são máscaras faciais 
confeccionadas em não tecido de uso médi-
co-hospitalar, que devem possuir uma manta 
filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar 
microrganismos e reter gotículas, devendo ser 
testadas e aprovadas.

e. SQUARE O respirador N95 com filtro PFF2/P2 retém 
gotículas, porém não é indicado para proteger 
o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, 
bactérias e fungos.
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21. Assinale a alternativa correta sobre os recursos 
semiotécnicos utilizados no exame clínico do paciente.

a. SQUARE Na percussão podem-se ouvir, por exemplo, os 
sons emitidos pelos movimentos da ATM, e o 
roçar de fragmentos de osso fraturado.

b. Check-square A transiluminação é um recurso semiotécnico 
de inspeção que emprega uma fonte de luz 
para passá-la através de objetos capazes de 
transmiti-la. Podem-se utilizar os fotopolimeri-
zadores de compósito como fonte luminosa.

c. SQUARE Pela auscultação, pode-se isquemiar uma região 
onde se suspeita haver concentração vascular, 
detectar aumento de temperatura, sentir cre-
pitação em superfície óssea devido ao adelga-
çamento da cortical ou ao choque de retorno 
quando o conteúdo intraósseo for líquido.

d. SQUARE A palpação é parte fundamental do exame 
clínico, no entanto, não permite detectar 
aumento de temperatura, sentir crepitação 
em superfície óssea devido ao adelgaçamento 
da cortical ou ao choque de retorno quando o 
conteúdo intraósseo for líquido.

e. SQUARE A inspeção exige obrigatoriamente a utilização 
do tato ou de pressão. Identifica modificações 
em estrutura, superfície, espessura, choque de 
retorno, consistência ou dureza, e volume.

22. Os dentes apresentam diferentes conformações 
anatômicas que devem ser de conhecimento do 
cirurgião-dentista.

Assinale a alternativa correta sobre a anatomia coro-
nária mais comumente encontrada nos dentes.

a. Check-square A crista marginal está presente em todos os 
grupos de dentes.

b. SQUARE No arco dental superior, o primeiro pré-molar 
apresenta duas cúspides, uma vestibular e 
outra palatal. Já o segundo pré-molar superior 
pode apresentar até três cúspides, sendo uma 
vestibular e duas palatais.

c. SQUARE O Cíngulo é uma elevação de esmalte localizada 
no terço cervical da face vestibular dos dentes.

d. SQUARE A Fossa é uma depressão linear que separa 
cúspides e cristas, localizada nas faces oclusais 
dos dentes posteriores.

e. SQUARE O primeiro e o segundo molar inferior apresen-
tam cinco cúspides. Já os primeiros e segundos 
molares superiores apresentam quatro cúspides.

19. Indicadores de Saúde são instrumentos utili-
zados para medir uma realidade, como parâmetro 
norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e 
planejamento das ações na saúde, de modo a permitir 
mudanças nos processos e resultados.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. Check-square Indiciadores demográficos são aqueles que 
medem a distribuição de fatores determinantes 
da situação de saúde relacionados à dinâmica 
populacional na área geográfica referida.

b. SQUARE Indicadores socioeconômicos medem os fatores 
de risco (por ex. tabaco, álcool), e/ou proteção 
(por ex. alimentação saudável, atividade física, 
aleitamento) que predispõem à doenças e a 
agravos ou protegem das doenças e agravos.

c. SQUARE Indicadores de mortalidade informam a ocor-
rência e distribuição de doenças e agravos à 
saúde na população residente na área geográ-
fica referida.

d. SQUARE Indicadores de morbidade informam a ocorrên-
cia e distribuição das causas de óbito no perfil 
da mortalidade da população residente na área 
geográfica referida.

e. SQUARE Indicadores de Fatores de Risco e de Proteção 
medem a distribuição dos fatores determinan-
tes da situação de saúde relacionados ao perfil 
econômico e social da população residente na 
área geográfica referida.

20. Os dentes podem apresentar alterações morfoló-
gicas, que podem levar a uma alteração dimensional.

Assinale a alternativa correta sobre essas alterações.

a. SQUARE Dilaceração: dois dentes se apresentam unidos 
pelo cemento, irrompidos ou não.

b. SQUARE Fusão: invaginação para dentro da cavidade 
pulpar de estruturas calcificadas.

c. SQUARE Geminação: representa a tentativa de união de 
dois germes dentários, podendo ser completa 
ou incompleta.

d. Check-square Taurodontia: anomalia que envolve os molares 
e que se caracteriza pelo aumento da dimen-
são oclusoapical da câmara pulpar.

e. SQUARE Concrescência: representa a tentativa de bipar-
tição de um germe dentário, com coroa de 
aspecto bífido e radiograficamente uma raiz 
com um ou dois canais radiculares.
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25. A epidemiologia é o estudo da frequência, da 
distribuição e dos determinantes de estados ou even-
tos relacionados à saúde em populações específicas e 
a aplicação desses estudos no controle dos problemas 
de saúde.

Assinale a alternativa correta sobre a epidemiologia 
da cárie dental e fluorose.

a. SQUARE Os índices CPO-D e CEO-D consideram as 
lesões e cavitações iniciais, como por exemplo, 
as lesões de mancha branca.

b. Check-square O índice ICDAS permite identificar os sinais 
iniciais de lesões de cárie mensurando lesões 
não cavitadas.

c. SQUARE Para mensuração dos dados da prevalência da 
cárie dentária nos dentes, existem, por exem-
plo, os índices CPO-D para dentes decíduos e 
CEO-D para dentes permanentes, por serem 
métodos de fácil aplicação e confiáveis.

d. SQUARE O cálculo do índice CPO-D e seus componentes 
em um indivíduo se dá pela somatória de den-
tes Cariados, dentes com Periodontite e dentes 
Obturados.

e. SQUARE O código do ICDAS utiliza dois dígitos para 
cada dente ou superfície. O registro é realizado 
por dente, o qual corresponderá ao melhor 
resultado das várias superfícies dele.

26. As necessidades de tratamento odontológico dos 
idosos estão relacionadas com edentulismo, falta de 
elementos dentários, cárie dental, abrasões e doença 
periodontal. As estruturas bucais sofrem ação do 
tempo, e várias são as adaptações fisiológicas que se 
processam durante o ciclo da dentição normal.

Assinale a alternativa correta sobre essas adaptações.

a. SQUARE Erosão provocada pelos esforços mastigatórios 
ao longo da vida e hábitos viciosos.

b. SQUARE Remodelação do cemento radicular, com altera-
ção de cor nos dentes, devido às recessões.

c. SQUARE Desvio distal dos dentes provocado pelas forças 
de oclusão: inferior para o lado de trabalho e 
superior para o lado de balanceio.

d. SQUARE Deposição contínua de dentina nas paredes 
internas da câmara pulpar, causando aumento 
da dimensão da mesma e atresia dos condutos 
radiculares.

e. Check-square Mineralização dos canalículos dentinários 
por calcificação progressiva, com redução 
de permeabilidade e aumento no limiar de 
sensibilidade.

23. Para que a anestesia local seja realizada de forma 
segura, é imprescindível que o cirurgião-dentista 
conheça a dosagem máxima absoluta para os anesté-
sicos locais atualmente disponíveis no Brasil.

A solução de Mepivacaína 2% é muito empregada na 
prática odontológica e sua dosagem máxima, inde-
pendente do peso do paciente, é de:

a. SQUARE 150 mg.
b. SQUARE 200 mg.
c. Check-square 300 mg.
d. SQUARE 400 mg.
e. SQUARE 450 mg.

24. O cimento de ionômero de vidro é um dos mais 
utilizados na Odontologia.

Assinale a alternativa correta sobre esse cimento.

a. SQUARE Apresenta como vantagem a liberação de flúor 
e a alta resistência à tração.

b. SQUARE Dentre as desvantagens deste cimento, des-
taca-se a falta de adesão química ao esmalte, 
apresentando adesão apenas à dentina.

c. Check-square O cimento pronto, após a presa, consiste em 
uma matriz de polissal embebida com partícu-
las de vidro cercadas por um gel de sílica.

d. SQUARE Dentre os principais componentes do pó deste 
cimento estão o ácido poliacrílico e o vidro de 
aluminossilicato.

e. SQUARE O ionômero de vidro convencional possui 
resina em sua composição, sendo bastante 
utilizado pela facilidade de tomar presa após a 
fotoativação.
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29. Assinale a alternativa correta sobre a periodon-
tite agressiva localizada.

a. SQUARE Perda de inserção localizada que deve afetar 
pelo menos três dentes além dos molares, cani-
nos e incisivos.

b. SQUARE Perda de inserção localizada que deve afetar 
não mais do que dois dentes, contando os pri-
meiros molares, caninos e incisivos.

c. SQUARE Perda de inserção generalizada que deve afe-
tar pelo menos três dentes, além dos molares, 
caninos e incisivos.

d. Check-square Perda de inserção localizada nos primeiros 
molares e incisivos, com envolvimento de não 
mais do que dois dentes além dos primeiros 
molares e incisivos.

e. SQUARE Perda de inserção localizada nos primeiros 
molares, caninos e incisivos, com envolvimento 
de não mais do que dois dentes, além dos pri-
meiros molares e incisivos.

30. Assinale a alternativa correta sobre os princípios 
mecânicos mais relevantes ao preparo de dentes com 
finalidade protética (próteses parciais fixas).

a. SQUARE A rigidez estrutural ou estabilidade conferida 
ao preparo previne o deslocamento da prótese 
quando esta é submetida a forças oblíquas, que 
podem provocar sua rotação.

b. SQUARE O objetivo básico de toda restauração cimen-
tada é estar bem adaptada e com uma linha 
muito espessa de cimento. Esses fatores afetam 
diretamente a integridade marginal da prótese.

c. Check-square Quanto maior a altura das paredes, maior a 
área de resistência do preparo para impedir o 
deslocamento da prótese quando submetida a 
forças laterais. Contudo, se a largura for maior 
que a altura, maior será o raio de rotação.

d. SQUARE No caso de dentes curtos, pode-se aumentar a 
inclinação das paredes para um maior ângulo de 
convergência oclusal sem prejuízo da retenção. 
Por sua vez, coroas longas devem apresentar 
paredes com inclinação próxima ao paralelismo 
e receber meios adicionais de retenção, como a 
confecção de sulcos nas paredes axiais, para pos-
sibilitar um aumento nas superfícies de contato.

e. SQUARE Com relação à retenção, quanto mais divergen-
tes forem as paredes axiais do dente preparado, 
maior será a retenção friccional da restauração. 
Assim, após o preparo dos dentes, faz-se uma 
moldagem com godiva e avalia-se o posiciona-
mento entre os dentes preparados no modelo 
de gesso.

27. A cárie é uma doença crônica que inicia com 
perda mineral em nível ultraestrutural, podendo pro-
gredir para lesão sem presença de cavidade, formação 
de cavidade e até mesmo a destruição total do dente.

Assinale a alternativa correta sobre a etiopatogenia 
dessa doença.

a. Check-square A doença cárie não se desenvolve na ausência 
de microrganismos.

b. SQUARE A doença cárie compreende apenas o sinal 
clinicamente detectável da lesão de cárie.

c. SQUARE As características clínicas da lesão cariosa reve-
lam se a doença está ocorrendo no momento 
presente, chamadas lesões inativas ou se repre-
sentam apenas sequelas de experiências passa-
das de doença (lesões inativas).

d. SQUARE A entrada de íons da estrutura dentária para 
o meio externo caracteriza o fenômeno da 
remineralização.

e. SQUARE A perda mineral dos tecidos dentários (esmalte, 
dentina ou cemento) é causada por ácidos, 
especialmente o clorídrico, produzidos pela 
fermentação bacteriana dos carboidratos da 
dieta, geralmente a sacarose.

28. A amelogênese imperfeita caracteriza-se pela 
hipoplasia ou hipocalcificação do esmalte, podendo 
ser classificada em hipoplásica, hipocalcificada e 
hipomaturada.

Assinale a alternativa correta sobre essa alteração de 
desenvolvimento da estrutura dentária.

a. SQUARE É uma anomalia hereditária em que os padrões 
de herança são sempre recessivos ligados ao 
gênero.

b. SQUARE No tipo hipoplásica, há comprometimento 
tanto da deposição de matriz orgânica, quanto 
comprometimento da fase de calcificação, com 
uma mineralização insuficiente.

c. SQUARE A amelogênese imperfeita vem sempre acom-
panhada de alguma alteração sistêmica, por 
isso, seu diagnóstico precoce torna-se funda-
mental para melhor prognóstico da alteração 
associada.

d. SQUARE Quando presente o tipo hipocalcificada, a 
amelogênese está presente apenas na dentição 
permanente.

e. Check-square No tipo hipomaturada, a matriz do esmalte é 
apropriadamente depositada e começa a se 
mineralizar; entretanto, há um defeito na matu-
ração da estrutura dos cristais de esmalte.
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34. A retração gengival é uma condição em que a 
gengiva marginal se localiza apicalmente à junção 
cemento-esmalte (JCE). Em 1985, Miller introduziu 
uma classificação expandida que incluiu aspectos das 
classificações anteriores, mas forneceu aos clínicos 
melhor meio de prever os resultados do tratamento.

Assinale a alternativa correta sobre essa classificação.

a. Check-square Tanto os defeitos classe I quanto os de classe II 
podem atingir 100% de recobrimento radicular 
com enxerto gengival.

b. SQUARE Em paciente com perda óssea intensa e/ou 
grave posicionamento inadequado do dente, 
a lesão é classificada como classe V de Miller e 
pouca ou nenhuma expectativa existe quanto 
ao recobrimento radicular por enxerto gengival.

c. SQUARE Caso não haja perda óssea ou de tecido mole 
interproximal, é avaliada a extensão da retra-
ção dos tecidos moles (oculta e visível). Caso a 
retração não se estenda à junção mucogengi-
val, ela é chamada de defeito classe II de Miller.

d. SQUARE Se a retração se estender até a junção muco-
gengival ou além dela, com ausência de perda 
óssea e de tecido mole interproximal, é classifi-
cada como classe III de Miller.

e. SQUARE Quando existe perda de osso/tecido mole inter-
dental e a retração se estende além da junção 
mucogengival, classifica-se como defeitos 
classes III, IV e V de Miller. Não sendo extensa a 
perda óssea ou o dente estando minimamente 
mal posicionado, então o defeito será classe IV 
de Miller.

31. Os tumores de glândulas salivares são incomuns, 
mas não são raros. Diferentes tumores têm sido iden-
tificados e categorizados. Dentre esses, um tumor é 
incisivamente o mais comum.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
neoplasia de glândula salivar mais comum.

a. SQUARE Sialoblastoma
b. SQUARE Papiloma ductal
c. SQUARE Adenoma canicular
d. Check-square Adenoma Pleomórfico
e. SQUARE Carcinoma do ducto salivar

32. O cálculo dental, ou tártaro, representa a placa 
bacteriana mineralizada.

Assinale a alternativa correta sobre essa estrutura.

a. SQUARE O cálculo supragengival pode ser encontrado 
somente por exploração tátil e pode ser perce-
bido nas radiografias dentárias, desde que os 
depósitos tenham massa suficiente. Essa massa 
mineralizada reflete, predominantemente, 
acúmulo bacteriano misturado a produtos do 
líquido crevicular gengival e sangue.

b. Check-square A placa supragengival se torna mineralizada 
em virtude da precipitação dos sais minerais 
existentes na saliva, enquanto a placa subgen-
gival se mineraliza em decorrência dos sais 
minerais no exsudato inflamatório que passam 
através da bolsa periodontal.

c. SQUARE O cálculo supragengival localiza-se de modo 
apical à margem gengival, enquanto o calculo 
subgengival localiza-se de modo apical à mar-
gem gengival.

d. SQUARE A formação dos cálculos subgengivais depende 
da secreção das glândulas salivares, sendo 
encontrados principalmente, adjacentes aos duc-
tos excretores das glândulas salivares maiores.

e. SQUARE O cálculo subgengival é encontrado em bolsas 
periodontais e caracteriza a causa principal da 
periodontite nesses casos.

33. Qual dos instrumentais periodontais elencados 
abaixo é um bisturi de lâmina fixa?

a. SQUARE Pinça Goiva.
b. SQUARE Cureta SG 215.
c. SQUARE Lima de Schluger 9/10.
d. SQUARE Cinzel de Ochsenbein no 1.
e. Check-square Gengivótomo de Orban 1/2.
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35. Assinale a alternativa correta sobre a terapia 
periodontal antibiótica sistêmica.

a. SQUARE Os antibióticos sistêmicos entram nos tecidos 
periodontais e na bolsa periodontal via saliva e 
podem afetar organismos que estejam fora do 
alcance dos instrumentos de limpeza ou qui-
mioterápicos tópicos.

b. SQUARE É muito menos efetiva do que a administração 
de antibiótico local para eliminação de patóge-
nos que residem fundo das bolsas periodontais 
profundas. O desbridamento mecânico nunca 
falha na remoção de organismos patogênicos 
em áreas difíceis de alcançar anatomicamente, 
como as furcas e concavidades radiculares.

c. Check-square A terapia antimicrobiana sistêmica utiliza anti-
bióticos orais, incluindo amoxicilina, metroni-
dazol, clindamicina, ciprofloxacino e azitromi-
cina. Terapia de combinação de fármacos é, em 
alguns casos, necessária para abranger o espec-
tro completo de patógenos presentes.

d. SQUARE Os antibióticos sistêmicos são indicados no 
tratamento da gengivite ou da periodontite 
crônica (não refratária) e infecções periodontais 
agudas com manifestações sistêmicas (febre e/
ou linfadenopatia).

e. SQUARE Candidatos preferenciais à terapia antibiótica 
são pacientes com periodontite com doença 
ativa ou história de recorrência de doença que 
estabilizam após terapia mecânica/cirúrgica.
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