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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022           -                 Cargo: DENTISTA I  
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

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 I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

DENTISTA I (16-40) 
 

16. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto 

de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Os 

princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão orientadores 

para a sua organização nos municípios. Com relação aos princípios e diretrizes da PNAB, assinale a 

alternativa INCORRETA.   

A. Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as 

pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

B. Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com 

as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e 

deve atender à diversidade.  

C. Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades 

da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de 

doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.  

D. Longitudinalidade do cuidado: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de 

vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e 

consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das 

pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do 

desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. 

E. Regionalização e Hierarquização: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma 

singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a 

confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de 

saúde de forma mais efetiva. 

 

17. Assinale a alternativa INCORRETA com relação à aplicabilidade dos códigos e critérios preconizados 

pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico e registro da condição dental relativa à doença cárie. 

A. Um dente dever ser considerado presente na boca quando qualquer parte dele esteja visível. 

B. Se um dente permanente e um decíduo ocuparem o mesmo espaço dentário, somente a condição do 

dente que erupcionou primeiro é a que deve ser registrada. 

C. A condição da dentição permanente é registrada utilizando escores numerados e a condição dos dentes 

decíduos é registrada utilizando escores de letras. 

D. Uma coroa é codificada como hígida se não mostrar evidência de cárie clínica tratada ou não tratada. 

E. Um dente com uma restauração temporária, ou que está selado, mas também cariado, deve ser 

considerado como “coroa cariada”. 
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18. A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental, que se 

manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização. 

Assinale a alternativa INCORRETA com relação à fluorose dentária. 

A. O esmalte fluorótico é hipomineralizado na sua subsuperfície e microscopicamente com elevada 

porosidade nessa região. 

B. Em dentes fluoróticos, as concentrações de fluoretos são maiores na dentina do que no esmalte. 

C. Os indivíduos com fluorose estão sob o risco de desenvolver lesões de cárie como qualquer outro 

indivíduo, quando exposto aos fatores de risco à cárie. 

D. De modo geral, a certeza do diagnóstico de fluorose aumenta de acordo com a severidade e prevalência 

dos defeitos no esmalte. Os casos de fluorose mais difíceis de diagnosticar são, na maioria das vezes, os 

de forma mais branda.  

E. Uma característica marcante da fluorose é que suas lesões são geralmente centralizadas na superfície do 

dente, claramente diferenciadas do esmalte adjacente, embora possam afetar a coroa como um todo. 

 

19. Um dos objetivos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010 (SB Brasil 2010) foi conhecer a situação 

de saúde bucal da população brasileira, subsidiar o planejamento e a avaliação das ações e dos serviços 

perante o Sistema Único de Saúde e manter uma base de dados eletrônica para o componente de vigilância à 

saúde da Política Nacional de Saúde Bucal. Sobre as condições observadas e índices adotados para o estudo, 

é INCORRETO afirmar: 

A. Para a condição dentária, foi utilizado o índice preconizado pela OMS (WHO, 1997), do qual se pode 

inferir o CPO-D médio (dentição permanente) e o ceo-d (dentição decídua). 

B. O índice para a aferição da condição periodontal foi o CPI (Índice Periodontal Comunitário), proposto 

pela Organização Mundial da Saúde, que é complementado pelo exame da Perda de Inserção Periodontal 

(PIP). 

C. A avaliação de oclusopatias foi realizada por meio do Índice chamado DAI (sigla derivada da expressão 

inglesa ‘Dental Aesthetic Index’), que considera três grandes dimensões a serem avaliadas: a dentição, 

o espaço e a oclusão propriamente dita. 

D. O índice de Thylstrup e Fejerskov (TF) é o recomendado pela OMS para estudos de fluorose dentária 

em populações e foi aplicado no SB Brasil 2010.  

E. A avaliação do uso e da necessidade de prótese ajudam a entender o agravo conhecido como 

“edentulismo”, servindo, ao mesmo tempo, para estimar a gravidade do problema pela análise conjunta 

dos dados de uso e necessidade, e para subsidiar ações de planejamento a partir da análise das 

necessidades. 

 

20. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 analisou a situação da saúde bucal da população brasileira, 

com o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de prevenção e 

tratamento, tanto em nível nacional quanto nos âmbitos estadual e municipal. Com relação aos resultados 

desse levantamento epidemiológico, considerando a dentição decídua, é INCORRETO afirmar: 

A. Aos 5 anos de idade, o percentual das crianças brasileiras que estão livres de cárie na dentição decídua 

é menor do que o percentual das crianças que possuem pelo menos um dente com experiência de cárie 

(ceo-d ≥1).  

B. Percentuais de ceo-d = 0 foram inferiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, quando 

comparados com os das regiões Sul e Sudeste. 

C. Aos 5 anos de idade, uma criança brasileira possui, em média, o índice ceo-d de 2,4 com predomínio do 

componente restaurado, que é responsável por mais de 80% do índice. 

D. Quando são comparados os resultados entre as capitais e os municípios do interior de cada região, 

verifica-se que o índice ceo-d é, na maioria das vezes, mais elevado no interior.  

E. A proporção de dentes cariados é sensivelmente maior nas regiões Norte e Nordeste, enquanto a de 

dentes restaurados é maior nas regiões Sudeste e Sul. 
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21. Quando a cárie e doença periodontal evolui até sua fase final, levando à perda de todos os dentes em um 

indivíduo, agimos com o objetivo de reabilitá-lo e reintegrá-lo à sociedade. Essa ação se caracteriza por um 

procedimento situado, respectivamente, nos seguintes níveis de prevenção e aplicação. 

A. 5º e 3º 

B. 4º e 5º 

C. 3º e 3º 

D. 4º e 2º 

E. 5º e 5º 

 

22. No Brasil, embora a concepção de Redes de Atenção à Saúde (RAS) venha sendo discutida há algum 

tempo, foi incorporada oficialmente ao SUS por dois instrumentos jurídicos: a Portaria nº 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do 

SUS; e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990. Qual das diretrizes listadas a seguir é inadequada para a estruturação da RAS?  

A. Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de 

saúde. São exemplos de pontos de atenção à saúde: os domicílios, as unidades básicas de saúde, as 

unidades ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os hospitais, entre 

outros. 

B. Nas RAS, a atenção secundária e terciária atua como centro de comunicação entre os pontos de atenção. 

C. Nas RAS, a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma 

de uma rede horizontal de atenção à saúde. 

D. Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos das 

Redes de Atenção à Saúde; apenas se diferenciam pelas diferentes densidades tecnológicas que os 

caracterizam. 

E. A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua 

estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. 

 

23. O resultado dos dois últimos levantamentos epidemiológicos nacionais – SB Brasil 2003 e 2010 – mostrou 

mudanças no perfil epidemiológico das doenças bucais. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao 

perfil epidemiológico. 

A. O Brasil saiu de uma condição de média prevalência de cárie (CPO entre 2,7 e 4,4), em 2003, para uma 

condição de baixa prevalência (CPO entre 1,2 e 2,6), em 2010. 

B. Entre os idosos de 65 a 74 anos, o CPO-D praticamente não se alterou entre 2003 e 2010, sendo o 

componente a extraído o mais prevalente. 

C. Houve um aumento na prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos de idade entre 2003 e 

2010, sendo a maioria representada pelos níveis de severidade “muito leve”. 

D. A população adulta de 35 a 44 anos, ao longo dos últimos dois levantamentos, mostrou uma redução do 

índice CPO-D e, entre seus componentes, foi possível observar, entre 2003 e 2010, que os componentes 

“cariado” e “perdido” caíram mais acentuadamente, enquanto o componente “obturado” cresceu em 

termos relativos. 

E. Em 2003, o CPO-D, aos 12 anos, tinha a maior proporção, na sua composição, o componente cariado e, 

em 2010, houve uma mudança, em que a maior proporção entre os componentes foi o obturado, 

resultado do maior acesso aos serviços odontológicos. 
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24. Em 1997, a OMS adotou o Índice de Estética Dental (IED) como referência para a realização de 

levantamentos epidemiológicos de oclusopatias. Esse índice atribui escores para problemas oclusais 

específicos que são multiplicados por pesos específicos. O princípio básico do IED é de uma combinação de 

medidas (não somente de problemas oclusais), as quais, em seu conjunto, expressam o estado oclusal do 

indivíduo e sua respectiva necessidade de tratamento ortodôntico. Considerando o IED, qual medida, na 

aplicação desse índice, é realizada com o auxílio da sonda periodontal milimetrada? 

A. Apinhamento em segmentos incisais. 

B. Espaçamento em segmentos incisais. 

C. Diastema incisal. 

D. Dentes incisivos caninos e pré-molares perdidos. 

E. Relação Molar ântero-posterior. 

 

25. A fluoretação da água de abastecimento é uma intervenção típica de saúde pública. Como toda intervenção 

nesse campo, busca-se operar em torno da qualidade de gestão, de sustentabilidade econômica e de 

aceitabilidade social. Do ponto de vista da vigilância em saúde bucal, é importante assegurar máximo 

benefício para prevenir cárie e risco mínimo para produzir fluorose dentária. O Centro Colaborador do 

Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) propôs um critério para a classificação das 

águas segundo o teor de fluoretos e de acordo com a variação da temperatura da região. Para localidades onde 

as médias das temperaturas máximas anuais se situam entre 26,3ºC e 32,5ºC, a melhor combinação, levando-

se em consideração, simultaneamente, o benefício e o risco, ocorre na faixa de concentração em ppm: 

A. 0,00 a 0,44  

B. 0,45 a 0,54  

C. 0,55 a 0,84  

D. 0,85 a 1,14  

E. 1,15 a 1,44  

 

26. As substâncias químicas auxiliares ao tratamento endodôntico são empregadas no interior do canal 

radicular com o objetivo de promover a dissolução de tecidos orgânicos vivos ou necrosados, a eliminação, 

ou máxima redução possível de microrganismos, a lubrificação, a quelação de íons cálcio e a suspensão de 

detritos oriundos da instrumentação. Dentre as diversas soluções empregadas na odontologia, o hipoclorito 

de sódio (NaClO) é a substância irrigadora mais usada durante o preparo químico dos canais. Além de 

apresentar excelente atividade antimicrobiana, o hipoclorito apresenta outras características, EXCETO: 

A. Existe somente em solução aquosa. 

B. É um composto instável por ser oxidante, sendo estabilizado em função da alcalinidade cáustica. 

C. Quando aquecida, a capacidade solvente de matéria orgânica da solução é aumentada. 

D. A atividade antimicrobiana e solvente do NaClO depende da concentração da solução, atividade que 

diminui à medida que a solução é diluída, sendo a capacidade antimicrobiana mais afetada do que a 

solvente. 

E Existe uma relação diretamente proporcional entre a concentração da solução de hipoclorito de sódio e 

a velocidade de dissolução, isto é, quanto maior a concentração da solução, mais rápida é a dissolução 

tecidual. 
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27. Os vasoconstritores têm ação de constrição vascular e, dentre outras substâncias, são adicionados aos 

anestésicos locais utilizados na odontologia. Sobre os vasos constritores, assinale a alternativa CORRETA: 

A. Vasoconstritores em concentrações de 1:50.000 têm maior potencial de isquemia e necrose, quando 

comparados com aqueles de 1:200.000. 

B. Pacientes com problemas cardiovasculares não devem fazer uso de soluções anestésicas com 

vasoconstritores, sob risco de sérias complicações. 

C. São vasodilatadores do grupo catecolamina: felipressina, fenilefrina, adrenalina e noradrenalina. 

D. Sua ação é uma vantagem na atuação dos anestésicos, visto que a maioria dos sais anestésicos têm ação 

vasoconstritora. 

E. Apesar de ter maior potência do que a epinefrina, a norepinefrina pode causar efeitos adversos, como a 

necrose de tecidos. 

 

28. No que se refere à farmacologia em pacientes idosos, avalie as assertivas a seguir e assinale a alternativa 

CORRETA: 

A. Diazepam tem menor volume de distribuição no idoso. 

B. Na farmacocinética, durante a fase de absorção, o pH gastrintestinal aumenta no idoso. 

C. Terapia medicamentosa no idoso diminui efeitos adversos. 

D. Durante o envelhecimento, o metabolismo tem um aumento da massa hepática e do fluxo sanguíneo 

hepático. 

E. A reserva fisiológica no idoso aumenta com o tempo. 

 

29. De acordo com a recente atualização das Diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia 

Dentária (IADT 2020), lesões dentárias traumáticas ocorrem com mais frequência em crianças e 

correspondem a 5% de todas as lesões da cavidade bucal. Frente a uma lesão traumática de fratura alveolar 

envolvendo a porção vestibular e palatina do osso, ocorrendo na dentição decídua, qual o tratamento 

recomendado, segundo a IADT? 

A. Reposicionar, sob anestesia local, o segmento que apresenta deslocamento e que esteja com mobilidade, 

e estabilizar com contenção rígida nos dentes adjacentes por 4 semanas. 

B. Reposicionar, sob anestesia local, o segmento que apresenta deslocamento e que esteja com mobilidade, 

e estabilizar com contenção flexível nos dentes adjacentes por 4 meses. 

C. Reposicionar, sob anestesia local, o segmento que apresenta deslocamento e que esteja com mobilidade, 

e estabilizar com contenção flexível nos dentes adjacentes por 4 semanas. 

D. Reposicionar, sob anestesia local, o segmento que apresenta deslocamento e que esteja com mobilidade, 

e estabilizar com contenção rígida nos dentes adjacentes por 4 meses. 

E. Por se tratar de uma criança na dentição decídua, o tecido ósseo suporta e amortece a força do 

traumatismo, assim, não é necessário realizar contenção. 
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30. No mês de junho de 2018, foi lançado o Proceedings do Workshop Mundial para a Classificação das 

Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares. Essa publicação foi um esforço conjunto da Academia 

Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia, e substituiu a classificação até então 

vigente. De acordo com a nova classificação, assinale a alternativa INCORRETA: 

A. A nova classificação é dividida em dois grandes grupos: Condições e Doenças Periodontais e Condições 

e Doenças Peri-Implantares. 

B. No que se refere às condições periodontais, há três grandes grupos. O primeiro deles, “Saúde 

Periodontal, Condições e Doenças Gengivais”, foi subdividido em: (1) Saúde Periodontal; (2) Saúde 

Gengival; (3) Gengivite Induzida pelo Biofilme; e (4) Doenças Gengivais Não Induzidas pelo Biofilme. 

C. O grupo “Periodontite” está subdividido em: (1) Doenças Periodontais Necrosantes; (2) Periodontite; e 

(3) Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas. 

D. Dentro do grupo de “Outras Condições que Afetam o Periodonto”, estão: (1) Manifestações Periodontais 

de Doenças ou Condições Sistêmicas (Doenças ou Condições Sistêmicas que Afetam os Tecidos 

Periodontais de Suporte); (2) Abscessos Periodontais e Lesões Endoperiodontais; (3) Condições e 

Deformidades Mucogengivais; (4) Forças Oclusais Traumáticas; e (5) Fatores Relacionados ao Dente e 

às Próteses. 

E. No subgrupo de “Gengivite Induzida pelo Biofilme”, há uma classificação destes fatores de indução, 

quais sejam: (A) Associada somente ao biofilme dental; (B) Mediada por fatores de risco sistêmicos ou 

locais; e (C) Associada a medicamento para aumento de tecido gengival. 

 

31. O controle da dor durante o atendimento clínico odontopediátrico está associado ao sucesso do tratamento, 

bem como do controle do comportamento do paciente infantil, que, quando bem anestesiado, apresenta menos 

sinais de ansiedade frente ao tratamento. Sobre a técnica anestésica do bloqueio do nervo alveolar inferior 

(pterigomandibular), assinale a alternativa CORRETA em relação à localização do forame mandibular e à 

puntura da agulha em crianças menores de 6 anos de idade: 

A. O forame mandibular encontra-se abaixo do plano oclusal e a puntura da agulha deve ocorrer com 

inclinação abaixo do plano oclusal dos molares decíduos. 

B. O forame mandibular encontra-se acima do plano oclusal e a puntura da agulha deve ocorrer com 

inclinação acima do plano oclusal dos molares decíduos. 

C. O forame mandibular encontra-se na tábua óssea vestibular mesial ao segundo molar decíduo e a puntura 

da agulha deve ocorrer no fundo do vestíbulo próximo aos ápices radiculares do 1º e 2º molar inferior 

decíduo. 

D. O forame mandibular encontra-se na tábua óssea lingual, distal ao segundo molar decíduo e a puntura 

da agulha deve ocorrer na porção lingual adjacente à papila retromolar. 

E. O forame mandibular em crianças abaixo de seis anos ainda não se encontra formado completamente, 

assim, essa técnica, nesta faixa etária, está contraindicada. 
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32. As lesões brancas da mucosa oral apresentam diversas etiologias, o que leva a diagnósticos incorretos e 

tratamentos inapropriados. Considerando-se a sobreposição de sinais e sintomas produzidos por essas lesões, 

dificuldades são geradas no estabelecimento de seu diagnóstico. Torna-se necessário um exame clínico 

cuidadoso, a fim de determinar a(s) causa(s) da lesão, bem como identificar as manifestações clínicas das 

referidas lesões. Sobre as lesões brancas da mucosa oral, avalie as assertivas a seguir e assinale a alternativa 

CORRETA: 

A. A queratose irritativa é uma hiperplasia da camada superficial de queratina produzida por uma grande 

variedade de agentes que atuam sobre a mucosa de forma contínua. Clinicamente, apresenta-se como 

uma placa fina e translúcida, tornando-se, depois, densa e branca, algumas vezes apresentando halo 

eritematoso, que se dispõe ao longo da linha de oclusão na mucosa jugal. A remoção do hábito deletério 

elimina rapidamente a condição. 

B. O líquen plano é uma doença mucocutânea inflamatória crônica comum, que acomete a pele, a mucosa 

ou ambas. Apresenta-se tipicamente sob a forma de lesões bilaterais brancas (placas ou áreas 

reticulares), especialmente na mucosa jugal e na língua, podendo também afetar o rebordo alveolar, a 

gengiva e o palato. Os homens são mais afetados do que as mulheres em uma proporção de 2:1, 

principalmente na idade adulta e em pacientes mais idosos. 

C. A infecção micótica mais comum da cavidade oral é causada pelo fungo do gênero Candida, 

especialmente C. albicans, embora outras espécies possam estar envolvidas. Clinicamente, apresenta-

se sob as formas: aguda (pseudomembranosa, atrófica), crônica (atrófica, hiperplásica), muco-cutânea 

(localizada, familial, associada a síndromes). Apresenta-se como placas ou nódulos brancos, entre moles 

e gelatinosos, deixa uma superfície eritematosa, erosada ou ulcerada, quando removida. 

D. A leucoplasia é a lesão cancerizável mais frequente da cavidade oral, desenvolvendo-se em qualquer 

região. As lesões apresentam-se como placas que podem variar de uma área branca impalpável, 

fracamente translúcida, a lesões espessas, corrugadas, papilomatosas e endurecidas. 

E. É um achado clínico comum, encontrado em cerca de ¾ da população negra. Observa-se opacificação 

uniforme bilateral da mucosa jugal, sendo de natureza assintomática. Um critério clínico extremamente 

importante no diagnóstico do leucoedema é o fato de que, ao se distender a mucosa jugal, a lesão 

desaparece, retornando quando deixamos de exercer a tração. 

 

33. Os defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE) podem ocorrer devido a falhas no estágio secretor e 

no estágio de maturação dos ameloblastos, células altamente sensíveis a estímulos danosos. Assim, os DDE 

são classificados como defeitos quantitativos e qualitativos do esmalte dentário. Frente à agressão dos 

ameloblastos durante o estágio de maturação do esmalte dentário, quais são as possíveis alterações visíveis 

na coroa dentária? 

A. Hipoplasia do esmalte e Erosão dentária. 

B. Amelogênese imperfeita e pérolas de Epstein. 

C. Hipomineralização Molar-Incisivo e Fluorose dentária. 

D. Pérolas de Epstein em toda a extensão do esmalte. 

E. Erosão dentária e amelogênese imperfeita. 
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34. Sabe-se que a gestação acarreta várias modificações no organismo da mulher, como o aumento de aporte 

sanguíneo materno e a compressão dos órgãos internos, principalmente da bexiga. Com a evolução da 

gestação, o peso do feto é um fator importante a se considerar em relação ao atendimento odontológico da 

mulher grávida. De acordo com essas informações, a melhor maneira de se posicionar a gestante na cadeira 

odontológica, a fim de que não comprometa nenhuma função orgânica, é: 

A. Posicionar a gestante com a região abdominal inclinada para o lado direito, a fim de evitar a compressão 

do canal arterial, que é um largo vaso que comunica a artéria pulmonar com a aorta, causando falta de 

circulação sanguínea do feto. 

B. Posicionar a gestante com a região abdominal inclinada para o lado esquerdo, a fim de evitar a 

compressão do canal arterial, que é um largo vaso que comunica a artéria pulmonar com a aorta, 

causando a dificuldade respiratória da gestante e a troca gasosa do feto. 

C. Posicionar a gestante com a região abdominal inclinada para o lado esquerdo, a fim de evitar a 

compressão da artéria peritoneal, acarretando a diminuição da circulação cerebral da gestante e do feto. 

D. Posicionar a gestante de forma supina, a fim de evitar a compressão do diafragma, impedindo o retorno 

sanguíneo adequado e acarretando falta de ar e diminuição da filtração glomerular pelos rins maternos. 

E. Posicionar a gestante com a região abdominal inclinada para o lado esquerdo, a fim de evitar a 

compressão da veia cava inferior, impedindo o retorno venoso adequado e acarretando a diminuição da 

circulação cerebral da gestante e do feto. 

 

35. O atendimento odontológico passa desde a orientação de higiene e escovação até situações que envolvam 

maiores complexidades com necessidade de urgência no atendimento. O “Manual de 

Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos”, lançado pelo CFO em 2020, lista uma série 

de procedimentos considerados de urgência na assistência odontológica, EXCETO: 

A. Dor odontogênica aguda (Pulpite). 

B. Traumatismo envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento da via aérea do paciente. 

C. Biópsias. 

D. Cimentação de coroas ou próteses fixas. 

E. Remoção de lesões de cárie extensas ou restaurações que estejam causando dor. 

 

36. Paciente A.F., feminino, leucoderma, comparece à UBS para exodontia de raízes residuais. Durante o 

procedimento, relata dor persistente e você opta por complementação anestésica. Entretanto, você observa 

que já fez uso de 4 tubetes de Lidocaína 3%. A partir disso, e sabendo que a sua paciente é saudável, pesa 

50kg e que a dose máxima desse sal anestésico é de 4.4 mg/kg ou 300 mg, qual é a quantidade máxima de 

tubetes que pode ser utilizada nessa paciente? 

A. 4 

B. 4.5 

C. 5 

D. 5.5 

E. 6 
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37. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

Quando analisamos a função dos elementos dentários na odontologia, observamos que estes são importantes 

não só para a alimentação, mas, também, para a fonética e estética, influenciando no perfil do indivíduo, tanto 

no que se refere ao suporte labial quanto à posição do mento. 

 

PORQUE 

 

A perda de dentes leva à reabsorção óssea dos maxilares; com isso, o indivíduo tem uma aproximação destas 

estruturas (superior e inferior), levando à projeção mandibular. 

A. A primeira assertiva é causa da segunda. 

B. A segunda assertiva está negando a primeira. 

C. As duas assertivas são opostas. 

D. A segunda assertiva complementa a primeira. 

E. A primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 

 

38. Durante o desenvolvimento físico das crianças, estas estão mais susceptíveis a quedas e colisões, o que 

confere um fator de risco para o traumatismo dentário. O tratamento, quando apropriado e somado à 

colaboração da criança, deve ser prioridade, a fim de preservar a dentição decídua. Assim, frente a um caso 

de luxação intrusiva grau III, qual é o tratamento preconizado pelas Diretrizes da Associação Internacional 

de Traumatologia Dentária (IADT 2020)? 

A. Se o dente decíduo intruiu em direção palatina, este deve ser imediatamente extraído, visto que confere 

risco de dano ao germe do dente permanente em formação. 

B. Se o dente decíduo intruiu em direção palatina, devido ao risco de dano ao germe do permanente em 

formação, deve-se tracionar cirurgicamente o dente e realizar acompanhamento clínico e radiográfico. 

C. Se o dente decíduo intruiu em direção vestibular, este deve ser imediatamente extraído, visto que confere 

risco de dano ao germe do dente permanente em formação. 

D. O cirurgião-dentista deve aguardar o reposicionamento espontâneo do dente, independentemente da 

direção em que ocorreu a intrusão/deslocamento. A melhora do caso pode ocorrer de 6 meses a 1 ano. 

E. O cirurgião-dentista deve realizar o reposicionamento imediato com tração cirúrgica do dente e realizar 

contenção rígida por 4 meses. 

 

39. Os hábitos bucais deletérios alteram o padrão de crescimento normal e danificam a oclusão, determinando 

forças musculares desequilibradas que, durante o crescimento, distorcem a forma da arcada dentária e alteram 

a morfologia normal. Sobre hábitos bucais deletérios assinale a alternativa correta. 

A. Os hábitos bucais deletérios podem ser divididos em: sucção não nutritiva, sucção nutritiva e hábitos 

funcionais. 

B. O hábito sem fim nutritivo mais frequentemente encontrado nas crianças é o da sucção de chupetas. 

Dificuldades, problemas e insegurança da mãe em amamentar seu bebê são relatados como possíveis 

causadores do uso de chupetas. 

C. Considerada como um hábito funcional, mas também deletério, as crianças portadoras de deglutição 

atípica apresentam lábios, língua, bochechas e músculos elevadores da mandíbula hipertônicos. 

D. Quando a sucção é feita com mamadeira, a criança recebe uma grande quantidade de estimulação 

motora-oral, acarretando várias consequências: flacidez dos músculos perioral e da língua, gerando uma 

instabilidade na deglutição, deformidade dos dentes e da face, gerando uma mordida aberta anterior ou 

lateral e disfunções respiratórias. 

E. Quando o bebê faz movimentos de protrusão e retrusão da mandíbula durante a extração do leite, ele 

propicia um correto crescimento e desenvolvimento craniofacial. 
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40. O tecido dentinário é um composto biológico poroso, formado por partículas preenchidas por cristais de 

apatita em uma matriz colagenosa. Essa matriz é formada durante o desenvolvimento pelos odontoblastos. 

Sobre o tecido dentinário, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A quelação por condicionamento ácido ou ácido etilenoaminotetracético remove a matriz da dentina 

peritubular, alargando o orifício do túbulo, e remove os cristais minerais circunjacentes às fibrilas 

colágenas. 

B. A composição da dentina peritubular é rica em minerais e pobre em colágeno, sendo diferentes da 

dentina intertubular. 

C. A dentina é muito mais macia e elástica do que o esmalte dentário. Essa maior elasticidade torna a 

dentina menos resistente do que o esmalte. 

D. A permeabilidade da dentina não é uniforme, variando conforme a área analisada. A dentina coronária 

axial, por exemplo, é muito mais permeável do que a dentina oclusal. 

E. Os smear plugs são compostos de debris compactados, cujo tamanho das partículas é menor do que os 

orifícios dos túbulos. Em canais radiculares instrumentados, o comprimento dos smear plugs pode ser 

até 40 vezes mais longo. 
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