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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Desinfecção consiste em processo térmico ou 
químico de eliminação de microrganismos 
presentes em superfícies e produtos para saúde 
(PPS), porém com menor poder letal que a 
esterilização. Referente aos produtos e processos 
de desinfecção, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os processos de desinfecção destroem vírus, 

fungos e bactérias em estado vegetativo, mas 
não destroem nenhum tipo de esporo bacteriano. 

(B) A garantia de adequada limpeza do PPS é fator 
primordial para a desinfecção, 
independentemente do método ou do nível de 
desinfecção adotado. 

(C) Aumentar o tempo de exposição de um PPS à 
solução desinfetante é uma forma de compensar 
pequenos problemas, como o prazo de validade 
excedido da solução desinfetante. 

(D) O glutaraldeído 2% deixou de ser utilizado por 
ser um desinfetante de baixo nível, com reduzido 
espectro de ação e incompatibilidade com 
diversos materiais e equipamentos médico-
hospitalares. 

(E) Embora o álcool 70% tenha excelente ação 
contra bactérias Gram-positivas e Gram-
negativas, vírus lipídicos e fungos, não age 
contra micobactérias, em especial o 
Mycobacterium tuberculosis. 

 

12 

Paciente de 56 anos de idade, do sexo masculino, 
apresenta-se para tratamento odontológico. 
Durante a anamnese, revela que seu pai morreu 
em decorrência de infarto do miocárdio e, por 
isso, faz acompanhamento regular com 
cardiologista. Embora o paciente não apresente 
quadro de doença cardíaca, deve haver cuidado 
na utilização de anestésicos com 
vasoconstrictores adrenérgicos, como com 
qualquer outro paciente. Em relação à adrenalina 
utilizada como vasoconstrictor nos tubetes 
anestésicos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Pequenas doses de adrenalina produzem 
constrição dos vasos que nutrem os músculos 
esqueléticos, em decorrência de ações nos 
receptores α1. 

(B) A adrenalina é um potente dilatador (efeito α2) do 

músculo liso dos bronquíolos. 

(C) Mesmo em doses terapêuticas habituais, a 
adrenalina é um estimulante potente do Sistema 
Nervoso Central. 

(D) A pressão arterial sistólica é diminuída e a 
pressão diastólica é aumentada quando são 
administradas pequenas doses de adrenalina, 
devido à maior sensibilidade à adrenalina dos 
receptores β2. 

(E) A adrenalina produz constrição nos vasos 
sanguíneos que nutrem a pele, as mucosas e os 
rins, os quais contêm basicamente receptores α. 

 

13 

Quando o clareamento ultrapassa a quantidade 
ótima na qual o resultado obtido é máximo (ponto 
de saturação), o efeito do agente clareador 
diminui e começa a atuar em outros compostos 
que apresentam cadeias de carbono, que não 
sejam as moléculas pigmentadas (cromóforos). 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
em qual substrato essa reação ocorre. 

 

(A) No substrato dentinário, por meio da oxidação 

das ligações insaturadas entre fibras colágenas e 
cálcio. 

(B) No limite amelodentinário por meio da quelação 
das pontes dissulfeto presentes  

(C) Nas proteínas de matriz do esmalte, causando 

um aumento da porosidade e fragilidade do 
dente. 

(D) No esmalte através da degradação nas pontes 
dissulfeto. 

(E) Nos osteoclastos presentes na matriz óssea com 

consequente reabsorção do substrato ósseo. 
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O núcleo metálico fundido pode ser usado em 
dentes tratados endodonticamente na retenção de 
coroas totais. Didaticamente, o núcleo apresenta 
a parte intracanal (ou pino) e a porção coronária. 
O comprimento do pino é um fator que pode 
afetar a retenção do núcleo metálico fundido. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em cerca de 20 a 25% dos casos, não é possível 
ter o comprimento do pino pelo menos igual ao 
comprimento da coroa. 

(B) Para proteger a raiz de fraturas, o comprimento 
do pino da crista alveolar ao ápice deve ser, pelo 
menos, um terço do comprimento da raiz que 
está dentro do osso. 

(C) O comprimento do pino deve ser tão longo 

quanto possível. 

(D) Quando a estrutura coronária for preservada, 
permitindo medir o comprimento do pino da 
borda incisal ou oclusal da estrutura coronária do 
dente, não é necessário estender o pino 
excessivamente em direção apical. 

(E) Um pino com comprimento igual ao da coroa ou 
dois terços da raiz é uma boa regra geral. 

 

15 

Paciente de 19 anos de idade fraturou o incisivo 
central superior esquerdo quando andava de 
skate. Não houve exposição pulpar e o dentista 
realizou uma restauração direta em resina 
composta com a oclusão devidamente ajustada. 
Após quatro dias, o paciente retornou porque a 
restauração havia caído. Em relação aos sistemas 
adesivos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) O mecanismo básico de adesão, tanto ao 
esmalte quanto à dentina, é baseado em uma 
troca de substâncias em que os minerais dos 
tecidos duros são substituídos por 
monômeros resinosos provenientes dos 
adesivos que se aderem 
micromecanicamente em porosidades criadas 
pela aplicação de um material ácido. 

(   ) Enquanto os sistemas adesivos 
convencionais removem totalmente a smear 
layer, os sistemas adesivos 
autocondicionantes incorporam a smear layer 
à camada híbrida. 

(   ) A adesão à dentina depende da hibridização 
ou infiltração do monômero resinoso à rede 
de fibrilas colágenas. Tempos superiores de 
condicionamento ácido em dentina sempre 
promovem melhor resultado clínico por 
conseguirem a desmineralização em maior 
profundidade. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) F – V – F. 
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A cárie é uma doença biofilme - açúcar - 
dependente que provoca uma destruição ácida 
progressiva na estrutura mineral dos dentes, 
originando as lesões cariosas. Os dentifrícios 
fluoretados são considerados eficientes para o 
controle da cárie porque, ao mesmo tempo em 
que os biofilmes dentais são desorganizados pela 
escovação, o flúor presente no dentifrício é 
liberado na cavidade bucal para interferir no 
processo de cárie. Quanto à utilização de flúor no 
controle da cárie dentária, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os dentes devem ser escovados minimamente 3 
vezes ao dia com um dentifrício fluoretado para 
garantir a eficácia anticárie do dentifrício. 

(B) Com base na melhor evidência científica 

disponível, os dentes devem ser regularmente 
higienizados com um dentifrício contendo, no 
mínimo, 1.500 ppm F (1,5 mg de flúor solúvel por 
grama de creme dental). 

(C) Na ausência de uso de fluoreto por meio do 

dentifrício, lesões de cárie se desenvolvem nos 
dentes após apenas 3 exposições diárias ao 
açúcar. 

(D) Quando o dentifrício fluoretado é utilizado, as 
desmineralizações dentárias só ocorrem após 5 
exposições diárias à sacarose.  

(E) Casos mais graves de fluorose dentária são 
resultado da absorção de doses excessivas de 
flúor no período de formação do esmalte. Para 
que isso ocorra, é necessário que a ingestão de 
flúor na água de abastecimento pública seja 
acima de 1,0 ppm de F. 

 

17 

A Ética é o ramo da filosofia que lida com a 
moralidade das ações e comportamentos 
humanos. A respeito desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Há a obrigatoriedade do sigilo sobre a condição 

de pessoas que vivem com infecção pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), das hepatites 
crônicas (VHB e VHC), e de pessoas com 
hanseníase e tuberculose. 

(B) É dever do cirurgião-dentista colocar no atestado 

odontológico o fato que levou o paciente a se 
afastar temporariamente de suas funções no 
trabalho. 

(C) O dever do sigilo profissional restringe-se ao 
cirurgião-dentista, mas não se estende ao 
restante da equipe. 

(D) A não utilização dos equipamentos de proteção 
individual pelo cirurgião-dentista caracteriza 
imperícia. 

(E) Realizar um procedimento sem o devido 

conhecimento caracteriza imprudência. 

 

18 

Catarina, de 3 anos de idade, estava brincando em 
um parquinho com sua mãe. Em um local com 
pedregulhos, Catarina caiu e bateu o queixo. Foi 
levada imediatamente ao dentista, o qual verificou 
que houve a concussão do elemento 51 e 
escoriações na pele. Após 3 semanas, o dente 
escureceu. Considerando esse caso clínico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Para a verificação dos dentes anteriores em 
crianças mais novas, pode ser utilizada a 
radiografia periapical modificada, que utiliza um 
filme infantil, com o cone do aparelho de raios X 
posicionado na ponta do nariz e o feixe central 
em angulação de 60 graus. 

(B) Quando ocorre a calcificação progressiva do 
canal radicular, a qual é possível como no caso 
clínico citado, a câmara pulpar e o canal radicular 
são preenchidos por dentina e o dente fica com 
um tom acinzentado. A coloração é reversível. 

(C) Quando ocorre um ferimento com risco de 
desenvolvimento de tétano, só há necessidade 
de fazer vacina de reforço contra o tétano 
quando a última dose da vacina foi realizada há 
mais de 5 anos. 

(D) Em casos de reabsorção interna, a característica 
clínica é uma mancha rósea. O tratamento 
indicado é sempre a exodontia.  

(E) Concussão pode ser definida como lesão das 
estruturas de sustentação do dente, com 
afrouxamento anormal, mas sem deslocamento 
do dente. A característica clínica que define a 
concussão é o sangramento no sulco gengival. 
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Embora não existam estudos prospectivos, 
randomizados e controlados por placebo sobre a 
eficácia da profilaxia antibiótica para prevenir a 
endocardite infecciosa em pacientes submetidos 
a procedimentos odontológicos, algumas 
condições cardíacas já não são consideradas de 
alto risco e, portanto, NÃO devem receber a 
profilaxia antibiótica, como é o caso de  

 

(A) estenose aórtica secundária à calcificação. 

(B) cardiopatia congênita corrigida com material 

protético durante os primeiros seis meses após o 
procedimento. 

(C) valvopatia adquirida em pacientes transplantados 
cardíacos. 

(D) cardiopatia congênita cianótica não tratada, 

incluindo casos com shunts e condutos 
paliativos. 

(E) cardiopatia congênita cianótica corrigida que 
evoluiu com lesão residual. 

 

20 

Paciente de 17 anos de idade apresenta-se para 
tratamento odontológico com queixa de manchas 
brancas em todos os segundos molares, caninos 
superiores e pré-molares superiores e inferiores. 
Nos incisivos laterais e centrais superiores, 
percebe-se acometimento mais pronunciado no 
terço cervical. O diagnóstico é fluorose. Nesse 
caso, ingestão excessiva de flúor deu-se a partir 
de qual idade? 

 

(A) 8 meses. 

(B) 18 meses. 

(C) 2 anos. 

(D) 3 anos. 

(E) 5 anos. 

 

21 

Os dentes são órgãos mineralizados, resistentes, 
esbranquiçados e implantados em ossos próprios 
denominados ossos alveolares. Os termos 
aplicados ao estudo anatômico dos dentes 
permitem identificar e descrever o elemento 
dental. Nesse sentido, assinale a alternativa cujo 
termo descrito significa “saliências de esmalte 
que apresentam as mais diversas localizações, 
que podem aparecer em qualquer face das coroas 
dentais, presentes em dentes decíduos e 
permanentes”.  

 

(A) Pontes de esmalte. 

(B) Cristas marginais. 

(C) Cíngulos. 

(D) Tubérculos. 

(E) Cúspides. 

 

22 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 

O crescimento facial ocorre através de dois tipos 
básicos de movimento de crescimento: a 
remodelação e o deslocamento. O processo 
ritmado pelo conjunto de tecidos moles que se 
relacionam com cada um dos ossos e que cria 
progressivamente uma modificação no tamanho 
de cada osso como um todo é denominado 
____________________. Já o processo que ocorre 
à medida que o osso cresce e, simultaneamente, é 
afastado dos outros com os quais se articula 
diretamente é denominado 
_____________________.  

 

(A) remodelação / deslocamento 

(B) desenvolvimento / translação 

(C) deslocamento / translação 

(D) translação / remodelação 

(E) modelagem / ajustamento 

 

23 

A textura e a cor da pele do paciente são fontes 
importantes de informação. O cirurgião-dentista 
pode observar muitas coisas saudando os 
pacientes com um aperto de mão. Nesse sentido, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
um indicativo de hipertireoidismo. 

 

(A) Palidez acentuada da pele e mãos frias. 

(B) Pele fria e molhada, taquicardia. 

(C) Pele avermelhada, morna e molhada. 

(D) Veias jugulares proeminentes em um paciente 

sentado na posição ereta. 

(E) Pele morna e seca. 
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Paciente de 49 anos de idade, do sexo masculino, 
com cirrose hepática apresenta-se para 
tratamento odontológico. A respeito da 
terapêutica medicamentosa para esse paciente, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A articaína é uma boa opção para utilização 
nesse paciente, pois cerca de 90 a 95% da droga 
é metabolizada no plasma. 

(B) O metronidazol não pode ser utilizado de forma 
alguma nesse paciente, pois contribui para a 
aceleração do processo de cirrose hepática. 

(C) Antibióticos β-lactâmicos devem ser utilizados 
com muita cautela, pois têm eliminação hepática 
e contribuem para o dano hepático. 

(D) Caso seja necessária a utilização de um 

antibiótico contra bactérias anaeróbias, a 
clindamicina deve ser a droga de escolha. 

(E) Caso seja necessário realizar a sedação nesse 
paciente, a melhor opção é o diazepam. 
Alprazolam e lorazepam estão contraindicados, 
pois formam metabólitos com atividade 
farmacológica significante. 

 

25 

Dente mais volumoso do arco ao qual pertence, 
com formato de um cubo com base larga. Sua 
face vestibular é menor em extensão do que a 
face palatina, conceito que contraria o princípio 
adotado em todos os outros dentes. Essa 
definição se refere a qual dente permanente? 

 

(A) Canino superior. 

(B) Primeiro molar superior. 

(C) Primeiro molar inferior. 

(D) Segundo molar superior. 

(E) Segundo molar inferior. 

 

26 

Cada um dos componentes dos dentifrícios tem 
uma função para garantir os efeitos cosmético e 
preventivo-terapêutico à formulação. O cirurgião-
dentista precisa saber escolher e indicar 
corretamente dentifrícios para seus pacientes. 
Com base no exposto, assinale a alternativa 
correta a respeito desse assunto. 

 

(A) Apenas cerca de 7% do conteúdo de um 
dentifrício é de agentes preventivos terapêuticos.  

(B) A carboximetilcelulose presente nos dentifrícios é 

um agente com função predominantemente 
antimicrobiana. 

(C) Sorbitol e glicerol são agentes umectantes, 
fundamentais para impedir a desidratação e o 
ressecamento do dentifrício dentro da 
embalagem. 

(D) Entre 5 e 10% do conteúdo dos dentifrícios é 
composto por água. 

(E) A quantidade de abrasivo em um dentifrício é 
mínima. Em geral, não chega a 10%.  

 

27 

A seleção do anti-inflamatório não esteroide 
(AINE) depende de fatores de risco individuais, da 
resposta terapêutica desejada e de preferências 
pessoais. A respeito desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Dobrar a dose de um AINE pode não ser 
clinicamente relevante, pois leva somente a 
discreto aumento de efeito clínico. No entanto 
resulta em incremento importante de efeitos 
adversos. 

(B) Os AINE utilizados de forma tópica (gel, aerossol 
e creme) apresentam os mesmos efeitos 
adversos sistêmicos que os AINE utilizados por 
via oral. 

(C) Para crianças, a dose máxima diária de 
ibuprofeno é de 20 mg / Kg / dia.  

(D) Os AINE não são recomendados para gestantes, 

particularmente o ácido acetilsalicílico deve ser 
evitado em qualquer dose e em qualquer 
trimestre de gestação.  

(E) Não há hipersensibilidade cruzada entre os 
AINE. Portanto, se um paciente relatar alergia a 
um AINE, pode receber outro AINE com bastante 
segurança. 
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Paciente de 23 anos de idade, do sexo feminino, 
apresenta-se para tratamento odontológico. Foi 
recém-contratada em um supermercado, onde 
trabalha como caixa. Relata que consome muitas 
balas ao longo de sua jornada de trabalho. O 
consumo de doces em alta frequência é um fator 
de risco importante para a cárie dentária. Depois 
de quanto tempo de os dentes estarem recobertos 
pela placa microbiana não perturbada é possível 
ver as alterações esbranquiçadas e opacas no 
esmalte após secagem cuidadosa com ar? 

 

(A) 7 dias. 

(B) 10 dias. 

(C) 14 dias. 

(D) 30 dias. 

(E) 45 dias. 

 

29 

Paciente de 21 anos, acadêmico de Odontologia, 
apresenta-se para tratamento odontológico. 
Estimulado pelo professor do curso, fez o teste 
rápido e descobriu-se portador do HIV. Estudando 
a respeito do vírus, descobriu que lesões bucais 
são comuns nessa população e decidiu fazer a 
consulta odontológica. 

Considerando lesões bucais em pacientes com 
HIV, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O linfoma de Hodgkin é a neoplasia maligna mais 
comum em pessoas com HIV. 

(B) Linfomas associados à aids geralmente são 

extraorais. 

(C) A maior parte dos indivíduos HIV positivos com 
Sarcoma de Kaposi apresenta lesões bucais em 
algum momento. A mucosa jugal e a gengiva são 
os locais mais afetados. 

(D) A leucoplasia oral pilosa é causada por um 

herpes vírus, o citomegalovírus. 

(E) Candidíase é a infecção fúngica intraoral do HIV. 
A espécie predominante é a Candida auris. 

 

30 

Paciente de 49 anos de idade procura tratamento 
odontológico. No exame clínico, é percebida uma 
área de pigmentação da mucosa da crista alveolar 
inferior imediatamente abaixo do pôntico de uma 
prótese parcial fixa em mandíbula. Trata-se de 
uma tatuagem por amálgama. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As tatuagens por amálgama sempre se 
manifestam como máculas. Qualquer outra 
apresentação deve descartar esse diagnóstico. 

(B) Tatuagens por amálgama na mucosa bucal 

apresentam sempre coloração azulada. 

(C) Pode ocorrer expansão lateral da tatuagem por 
amálgama por vários meses após a implantação. 

(D) As bordas das lesões são sempre mal definidas. 

(E) Quando for possível detectar radiograficamente 
os fragmentos do amálgama, é imperativo 
realizar a biópsia. 

 

31 

Paciente de 26 anos, do sexo feminino, 
comparece ao consultório relatando sensibilidade 
em decorrência de estímulos térmicos 
especificamente no dente 15. A paciente relata 
que há cerca de um ano finalizou o tratamento 
ortodôntico. Ao exame clínico, percebe-se a 
presença de lesão cervical não cariosa na face 
vestibular do dente em questão. Também se 
percebe, durante a análise da oclusão com 
carbono, que há interferência entre o dente 15 e 
seu antagonista em lateralidade no lado de 
trabalho. Antes de realizar o procedimento 
restaurador da lesão, é indicado o ajuste oclusal 
prévio, o qual deve ocorrer por meio de desgaste 

 

(A) da ponta de cúspide do dente 45. 

(B) do fundo de fossa do dente antagonista, caso a 
paciente faça o movimento de trabalho em guia 
canino. 

(C) nas vertentes triturantes do dente 15. 

(D) nas vertentes internas das cúspides de não 

suporte. 

(E) da vertente lingual da cúspide funcional do dente 
45. 
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O entendimento dos princípios da oclusão 
começa com o registro da relação cêntrica para 
questões de diagnóstico e tratamento de 
disfunções temporomandibulares ou mesmo 
reabilitações bucais extensas. Com base nesse 
princípio, preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta. 

A relação cêntrica pode ser definida como a 
relação da mandíbula com a maxila quando o 
conjunto côndilo-disco propriamente alinhado 
está na posição mais ____________ contra o / a 
____________________________, 
independentemente da posição dos dentes ou da 
dimensão vertical. 

 

(A) anteriorizada / coxim retromolar 

(B) posterior / polo medial do côndilo 

(C) superior / feixe inferior do ligamento posterior 

(D) retruída / coxim retromolar 

(E) superior / eminência articular 

 

33 

Paciente de 52 anos de idade, do sexo feminino, 
apresenta-se para tratamento odontológico de 
urgência com queixa de dor curta e acentuada ao 
mastigar alimentos sólidos no elemento 47. A 
paciente relata sintomatologia constante a 
estímulos térmicos. O diagnóstico presuntivo é 
síndrome do dente trincado. Assinale a alternativa 
correta a respeito desse assunto. 

 

(A) A capacidade de a dentina humana resistir à 
fadiga aumenta com a idade devido à deposição 
de minerais que ocorre ao longo da vida.  

(B) Na maior parte dos casos, o exame radiográfico 
é suficiente para fechar o diagnóstico dessa 
síndrome. A técnica mais bem indicada é a 
periapical, mas ocasionalmente a oclusal pode 
ser necessária para complementar os achados.  

(C) O teste de vitalidade pulpar é fundamental para 

fazer o diagnóstico diferencial. Na síndrome do 
dente trincado, o dente sempre responderá de 
forma positiva. 

(D) A síndrome do dente trincado só ocorre em 
dentes vitais, sendo os pré-molares superiores os 
dentes mais envolvidos. 

(E) A dor é originada da compressão dos processos 
odontoblásticos localizados próximos à trinca. 

 

34 

A cimentação de restaurações provisórias é um 
passo importante na reabilitação estética anterior 
por meio de coroas livres de metal 
confeccionadas com materiais cerâmicos. 
Considerando que o agente de cimentação 
definitivo dessas coroas será um cimento 
resinoso, a utilização de cimento de hidróxido de 
cálcio como material de cimentação provisória 
tem como característica(s): 

 

(A) tempo de presa longo, facilidade de limpeza do 
preparo e cor satisfatória. 

(B) interferência no processo de polimerização do 
cimento resinoso por apresentar eugenol em sua 
composição. 

(C) apresentação de pH de ácido, o que propicia 

melhor ação posterior do cimento resinoso. 

(D) viscosidade inadequada, dificuldade na limpeza 
do preparo e odor desagradável. 

(E) ação antimicrobiana potente devido ao pH ácido. 

 

35 

Paciente de 17 anos de idade, do sexo masculino, 
apresenta-se para atendimento odontológico com 
queixa de dor e inchaço no lado esquerdo da 
mandíbula. Radiograficamente percebe-se uma 
radiopacidade periapical na região de ápice do 36, 
fusionada à raiz, com cerca de 2 cm de diâmetro e 
formato arredondado. A lesão está intimamente 
associada aos ápices do elemento 36 com cerca 
de metade do comprimento da raiz obscurecida 
pela lesão. A lesão é principalmente radiopaca 
com pequenos focos radiolúcidos em toda a sua 
extensão. Em torno da lesão, há um halo 
radiolúcido e as raízes dos dentes adjacentes 
parecem estar deslocadas pela lesão. Com base 
no exposto, qual é o diagnóstico presuntivo e o 
tratamento indicado para essa lesão? 

 

(A) Osteoma, uma neoplasia maligna, que necessita 
de remoção com ampla margem de segurança. 

(B) Cementoblastoma, uma neoplasia benigna. O 

tratamento consiste na exodontia do(s) dente(s) 
envolvido(s) juntamente com a massa calcificada 
anexada.   

(C) Fibroma ossificante juvenil, lesão benigna que 
requer apenas acompanhamento radiográfico. 

(D) Síndrome de Gardner, sendo o tratamento 
indicado a proservação, pois tem baixo risco de 
malignização. 

(E) Fibroma condromixoide. O tratamento mais bem 
indicado é a remoção cirúrgica conservadora. 
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A semiotécnica é a técnica de obtenção dos sinais 
e sintomas. A respeito desse assunto, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Diascopia é uma técnica descrita dentro da 
semiotécnica da palpação, realizada por meio 
de uma lâmina de vidro de microscopia a qual 
é comprimida contra a área. Geralmente, é 
utilizada para diferenciar lesões pigmentadas 
das lesões vasculares.  

(   ) Sintoma é um sinal objetivo que pode ser 
notado pelo profissional, tanto por 
semiotécnica quanto por meios subsidiários. 

(   ) A palpação é uma manobra bastante 
importante, devendo abranger todas as 
estruturas extra e intrabucais. No exame dos 
dentes, utiliza-se a chamada palpação 
indireta por meio da sonda exploradora. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) V – F – V. 

 

37 

Paciente do sexo masculino, de 47 anos de idade, 
apresentou-se para tratamento com queixa de 
uma “placa de gengiva desconfortável e rugosa”. 
Ao realizar exame clínico, foi observado que essa 
placa afetava a gengiva vestibular mandibular 
esquerda nas regiões de pré-molares e molares. 
Ele também relatou dor intermitente na gengiva e 
em vários outros pontos da cavidade bucal. O 
paciente relatou não ser fumante e consumir 
menos do que cinco unidades de álcool por 
semana. Foi feito o diagnóstico de leucoplasia 
verrucosa proliferativa. A respeito dessa lesão, 
preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 

A leucoplasia verrucosa proliferativa é uma lesão 
________________ que requer _______________. 
A taxa de transformação maligna é 
_________________. 

 

(A) benigna / apenas acompanhamento clínico / 
irrisória 

(B) benigna / remoção apenas quando houver 

incômodo / irrisória 

(C) benigna / excisão preferencial com laser / baixa, 
em torno de 10-12% 

(D) pré-maligna / excisão e acompanhamento regular 

e constante / alta, em torno de 70% 

(E) maligna / excisão e acompanhamento regular / 
alta, em torno de 30% 
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No planejamento cirúrgico, deve ser considerada 
a utilização de agentes farmacológicos para o 
controle da dor. Os corticosteroides são 
indicados para prevenir a hiperalgesia e controlar 
o edema inflamatório decorrentes de intervenções 
odontológicas eletivas, como a exodontia de 
dentes inclusos, as cirurgias periodontais, a 
colocação de implantes múltiplos etc. Em relação 
à utilização de corticosteroides em dose única ou 
por tempo restrito, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

(A) Os corticosteroides em dose única ou usados por 
tempo restrito não interferem nos mecanismos de 
hemostasia, ao contrário de alguns anti-
inflamatórios não esteroides.  

(B) Os corticosteroides utilizados dessa forma não 

produzem efeitos adversos clinicamente 
significativos.  

(C) Sua utilização desvia o metabolismo do ácido 
araquidônico para a via 5-lipoxigenase, 
acarretando maior produção de substância lenta  
da anafilaxia (SRS-A) e, por consequência, 
reações de hipersensibilidade.  

(D) Para prevenir a hiperalgesia e controlar o edema 
inflamatório decorrentes de intervenções 
odontológicas eletivas, a dexametasona ou a 
betametasona são os fármacos de escolha.  

(E) Uma das contraindicações absolutas para o uso 
de corticosteroides é em pacientes com 
tuberculose ativa. 

 

39 

Considerando a progressão da cárie em dentina e 
a reação do complexo dentinopulpar, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) As lesões de cárie em esmalte ou em dentina, 
em uma superfície intacta ou cavitada, podem 
ser detidas  somente pelo controle da placa, 
desde que a lesão possa ser acessada para 
limpeza. 

(   ) As reações inflamatórias pulpares só 
ocorrem quando a desmineralização atinge a 
dentina. 

(   ) Quando a invasão bacteriana penetra a 
dentina terciária, haverá, finalmente, uma 
polpa gravemente inflamada, seguida de 
necrose. 

 

(A) V – V – V. 

(B) F – F – F. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 

 

40 

As doenças periodontais têm acompanhado a 
humanidade desde as épocas mais remotas. Elas 
constituem um problema de saúde pública, pois 
atingem uma grande parcela da população. 
Durante a pandemia de Covid-19, uma bactéria 
periodontopatogênica foi correlacionada com o 
agravamento da doença. Essa bactéria já havia 
sido correlacionada com o mal de Alzheimer. Qual 
é essa bactéria? 

 

(A) Streptococcus agalactiae. 

(B) Fusobacterium necrophorum. 

(C) Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

(D) Porphyromonas gingivalis. 

(E) Bacteroides forsythus. 

 

41 

Na reabilitação total com próteses fixas da arcada 
superior de uma paciente com 72 anos de idade, 
após a instalação das próteses provisórias fixas, 
percebeu-se, durante o movimento excursivo de 
protrusão, contato de todos os dentes posteriores 
com seus antagonistas. Visando à harmonia 
oclusal, sem considerar a estética, mas 
considerando a estabilidade do sistema 
estomatognático a longo prazo, deve-se 
providenciar o/a 

 

(A) diminuição do trespasse vertical dos dentes 
anteriores, possibilitando a desoclusão dos 
dentes posteriores no movimento protrusivo. 

(B) diminuição da altura das cúspides dos dentes 

posteriores da arcada antagonista. 

(C) diminuição da altura das cúspides das próteses 
provisórias instaladas nos dentes posteriores. 

(D) aumento da concavidade da face palatina das 
próteses provisórias dos dentes 
anterossuperiores.  

(E) aumento do trespasse vertical dos dentes 
anteriores, possibilitando a desoclusão dos 
dentes posteriores no movimento protrusivo. 
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O nervo incisivo é um ramo terminal do nervo 
alveolar inferior e sempre será anestesiado 
quando o bloqueio do nervo alveolar inferior ou 
mandibular for bem-sucedido. Uma indicação 
importante de bloqueio do nervo incisivo é 
quando o procedimento considerado envolve os 
lados direito e esquerdo da mandíbula. Referente 
a essa técnica anestésica, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Com essa técnica, obtém-se a anestesia da 
polpa, dos tecidos moles da boca e da língua, 
além do osso. 

(B) Essa técnica anestésica requer a utilização de 
uma agulha longa e de 0,3 ml de anestésico.  

(C) Para que o bloqueio do nervo incisivo seja bem-

sucedido, é importante que a agulha penetre no 
forame mentoniano. 

(D) Dentre as desvantagens dessa técnica, está a 
anestesia lingual. 

(E) A profundidade de penetração da agulha em 

direção ao forame mentoniano deve ser de 5 a 6 
mm.  

 

43 

A restauração transcirúrgica (RTC) é 
caracterizada pela realização de um procedimento 
restaurador durante um procedimento cirúrgico. A 
respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A RTC tem como vantagem a invasão das 

medidas do espaço biológico. 

(B) A restauração pode ser realizada com a 
ampliação do tempo normal de execução, uma 
vez que a ferida cirúrgica está protegida pelo 
isolamento absoluto.  

(C) Essa técnica substitui o aumento de coroa 
clínica, principalmente quando atinge a região 
interproximal dos dentes anteriores superiores. 

(D) Nessa técnica, a radiografia panorâmica, visando 
ao planejamento cirúrgico, é mais bem indicada 
do que a radiografia periapical. 

(E) A restauração deve ser finalizada o mais rápido 
possível, visto que a ferida cirúrgica permanece 
aberta durante o procedimento.  

 

44 

Paciente de nove anos de idade, do sexo 
feminino, é levada por sua avó para tratamento 
odontológico. A criança fica com a avó durante o 
dia todo, pois os pais são separados e a mãe 
trabalha como agente operacional de uma escola. 
Como a criança apresenta várias lesões de cárie 
ativas, foi feita a opção de adequação do meio 
bucal com cimento de ionômero de vidro (CIV). 
Para a limpeza das cavidades após a remoção do 
tecido cariado, previamente à inserção do CIV, 
indica-se a aplicação de ácido poliacrílico 

 

(A) para a remoção de smear layer, deixando ainda 

tampões de colágeno nos túbulos dentinários. 

(B) por meio da aplicação do líquido de manipulação 
do CIV, independentemente da marca ou do tipo 
de CIV. 

(C) ao esmalte no tempo de 30 segundos e à dentina 

no tempo de 15 segundos. 

(D) na concentração de 35% sobre a superfície 
dentinária de 30 a 40 segundos.  

(E) à dentina por 10 a 15 segundos, sendo indicada 

a não lavagem com água para aumentar a 
adesividade do CIV à estrutura dentária.  

 

45 

Considerando o tratamento clínico e 
farmacológico da periodontite apical, é preciso 
saber a predominância das espécies microbianas 
associadas para que agentes antimicrobianos 
possam ser selecionados adequadamente. Em 
canais radiculares obturados associados à 
periodontite apical, é frequentemente observada a 
presença de 

 

(A) bactérias Gram-positivas e Gram-negativas com 

predomínio de aeróbios. 

(B) bactérias Gram-negativas com distribuição igual 
de espécies facultativas e de anaeróbias. 

(C) bactérias Gram-negativas com predomínio de 
espécies facultativas. 

(D) Enterococcus faecalis, uma bactéria Gram-

positiva. 

(E) Candida auris. 
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O ajuste oclusal é a conduta terapêutica que trata 
de alterações realizadas nas superfícies dos 
dentes, restaurações ou próteses. A terapia 
oclusal compreende qualquer tratamento que 
altere a condição oclusal do paciente. Na 
ausência de desconforto oral, ou evidência de 
danos aos tecidos de suporte e estrutura dentária, 
qualquer procedimento profilático corretivo por 
meio de um ajuste oclusal é totalmente 
contraindicado. Com base no exposto, assinale a 
alternativa que apresenta uma indicação para a 
realização de ajuste oclusal.  

 

(A) Em sobreoclusão profunda. 

(B) Após a realização de cirurgia ortognática. 

(C) Em grandes abrasões. 

(D) Em acentuada mordida aberta. 

(E) Antes do tratamento ortodôntico ou cirúrgico. 

 

47 

A ressecção radicular é a remoção de uma raiz, 
seguida do acabamento e alisamento antes ou 
após a terapia endodôntica, servindo também 
para corrigir um defeito periodontal.  

A respeito desse assunto, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale 
a alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A ressecção radicular está indicada em casos 
de fratura radicular, perfuração ou 
reabsorção radicular externa envolvendo uma 
raiz.  

(   ) Há indicação de ressecção radicular nos 
casos de dentes com periodontite grave que 
afeta apenas uma raiz. 

(   ) Em dentes posteriores, está indicada a 
ressecção radicular quando houver o 
envolvimento de furca graus 2 e 3.  

 

(A) V – V – V. 

(B) F – V – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – F. 

(E) V – V – F. 

 

48 

O diagnóstico clínico da doença periapical 
inflamatória é baseado principalmente em sinais 
ou sintomas clínicos, duração da doença, testes 
pulpares, percussão, palpação e achados 
radiológicos. Em relação à doença periapical 
inflamatória, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Semelhante à pulpite, a periodontite apical nem 
sempre é sintomática ou dolorosa.  

(B) Sintomas clínicos estão sempre correlacionados 
aos achados histopatológicos na periodontite 
apical. 

(C) Lesões localizadas em osso esponjoso podem 
não ser visíveis radiograficamente, a menos que 
envolvam o osso cortical. 

(D) Os achados radiográficos são incapazes de 

diferenciar a periodontite apical assintomática 
com formação cística. 

(E) A ausência de sintomas clínicos e achados 
radiográficos periapicais negativos de dentes 
endodonticamente envolvidos não indica, 
necessariamente, ausência de periodontite 
apical.  

 

49 

Uma senhora de 37 anos traz sua filha de 7 anos 
de idade para tratamento odontológico. Essa 
senhora relata que morou até sua adolescência 
em área rural e que perdeu alguns dentes devido 
ao pouco acesso a tratamento odontológico. 
Solicita informações sobre formas de prevenção 
da cárie dentária para ela e para sua filha. 
Considerando a situação apresentada, assinale a 
alternativa INCORRETA sobre esse assunto. 

 

(A) A frequência mínima de escovação dentária 

recomendada para crianças é de duas vezes ao 
dia com dentifrício fluoretado, 
independentemente da idade da criança. 

(B) O fio dental encerado promove remoção mais 
efetiva do biofilme interproximal do que o fio 
dental não encerado. 

(C) Motivação e instrução parecem ser mais 
importantes para o sucesso da limpeza 
interdental do que os recursos utilizados. 

(D) Existe pouca evidência de que a escovação 

interdental associada à escovação seja mais 
benéfica do que a escovação sozinha. 

(E) O profissional deve avaliar as necessidades do 
paciente e individualizar a instrução e o 
treinamento de higiene bucal, procurando levá-lo 
a obter níveis de controle de placa compatíveis 
com a saúde.  
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Paciente de 54 anos de idade, do sexo masculino, 
apresenta-se para tratamento odontológico. Sua 
queixa principal é o desgaste de várias 
superfícies dentárias. Ao realizar o exame de sua 
cavidade bucal, é feito o diagnóstico de erosão 
dentária. A erosão dentária é descrita como uma 
perda crônica patológica e irreversível do tecido 
mineralizado do dente devido a um processo 
químico de dissolução ácida ou quelação sem o 
envolvimento de bactérias. Para poder orientar 
adequadamente esse paciente, é preciso 
conhecer um pouco sobre o pH de algumas 
substâncias que fazem parte do dia a dia do 
brasileiro. Com base no exposto, assinale a 
alternativa correta a respeito desse assunto. 

 

(A) Para temperar a salada, é preferível utilizar o 

vinagre do que o limão, pois o pH do vinagre é 
um pouco menos ácido do que o do limão. 

(B) Bebidas energéticas e isotônicas são mais ácidas 
do que refrigerantes. 

(C) O café é mais ácido do que o vinho. 

(D) O suco de laranja é mais ácido do que o suco de 

maçã.  

(E) A cerveja tem pH mais ácido do que o vinho. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Para a obtenção de modelos de trabalho para a confecção de próteses fixas, vários materiais e técnicas 
são descritos na literatura. O primeiro passo é a seleção correta da moldeira. No caso de o material de 
escolha ser a silicona de adição, descreva as características que as moldeiras devem apresentar quanto à 
extensão em relação à arcada a ser moldada e ao material de que são confeccionadas. A seguir, descreva 
os passos técnicos propriamente ditos de cada uma das técnicas que podem ser utilizadas com siliconas 
de adição: moldagem monofásica, moldagem de dupla fase de passo único e moldagem de dupla fase de 
dois passos, indicando os materiais utilizados em cada passo clínico. 
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