PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
ODONTÓLOGO
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto, os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
ODONTÓLOGO

A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
ODONTÓLOGO

QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo:
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos.
B) Todos os vegetarianos são atletas.
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas.
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fiéis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
O Brasil Sorridente é uma política do governo federal promulgada com o objetivo de ampliar
o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Para tanto,
desde 2004, apresenta estratégias para ampliar o acesso e a oferta de procedimentos
odontológicos a essa população. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dessa
política:
A) Propôs a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas para o atendimento clínico
especializado nas áreas de Periodontia, Estomatologia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Endodontia e
Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, inicialmente.
B) Previu a distribuição de insumos para a realização de procedimentos clínicos restauradores e
preventivos, bem como para o trabalho de promoção da saúde junto às comunidades.
C) Definiu critérios para a implantação de Laboratórios Regionais de Prótese Dentária – LRPD, seja
através de unidades próprias do município ou de unidades terceirizadas credenciadas apenas para
a confecção de próteses totais.
D) Na Atenção Básica (AB), foi criado o procedimento “moldagem, adaptação e acompanhamento”
que serve para permitir o registro da parte clínica da reabilitação oral, podendo ser realizado por
todos os Cirurgiões Dentistas do SUS, ficando a parte protética a cargo de unidades próprias ou
terceirizadas.
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QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
A resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) nº 196/2019 veio para atualizar
alguns pontos importantes referentes ao Código de Ética da Odontologia. Sobre a respectiva
resolução, assinale a alternativa CORRETA:
A) Autorizou a divulgação de autorretratos (selfie) e de imagens relativas ao diagnóstico e ao
resultado final de tratamentos odontológicos, tornando facultativa a autorização do paciente.
B) Corrobora o Código de Ética Odontológica (2012), uma vez que aspectos relacionados à
exposição de paciente, sua imagem e casos clínicos são ali descritos e normatizados.
C) Permitiu a utilização de imagens que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais,
materiais e tecidos biológicos.
D) Sua publicação vulnerabilizou ainda mais o paciente em relação à sua exposição, evidenciando
a falta de diálogo entre os pares e, ainda, dificultou o trabalho de fiscalização e de verificação éticodisciplinar dos Conselhos Regionais ao permitir interpretações subjetivas da norma.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
A inserção dos profissionais de Odontologia, Cirurgiões Dentistas, Técnicos ou Auxiliares
de Saúde Bucal, no Sistema Único de Saúde (SUS) pode acontecer ao nível da Atenção
Básica (AB), o que requer destes o conhecimento e apropriação de suas diretrizes. Conforme
a Portaria 2436/17, que revisou as diretrizes para a organização da AB, assinale qual das
alternativas NÃO corresponde a estas diretrizes.
A) Vínculo com a população adscrita sob sua responsabilidade.
B) Territorialização, compreendida como um espaço social, além das questões geográficas.
C) Universalidade.
D) Cuidado centrado na pessoa.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
O Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentado em princípios organizativos e
doutrinários. Entre eles, destaca-se a garantia do exercício de cidadania a toda a população
brasileira, sem distinção, na fiscalização e na tomada de decisão da administração pública
na área da saúde. Que princípio é esse?
A) Equidade.
B) Descentralização.
C) Controle Social.
D) Integralidade.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente (2004), propôs, de forma inovadora,
a ampliação e a melhoria das condições de saúde bucal da população brasileira. Dentre as
propostas da política, assinale a INCORRETA:
A) Qualificação da atenção à saúde bucal na Atenção Básica, considerando a média e a alta
complexidade como responsabilidade da esfera federal.
B) Uso das informações sobre o território para realizar planejamentos adequados à realidade local.
C) Garantir o acesso às ações de Saúde Bucal para toda a população.
D) Promover o trabalho multiprofissional, interagindo com outras áreas do conhecimento para
atender o indivíduo como um todo.
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QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
A Biossegurança é compreendida como o conjunto de normas e procedimentos
considerados seguros e adequados à manutenção da saúde em atividades de risco de
ocorrerem doenças. Em especial, na Odontologia, alguns protocolos precisam ser
implantados para impor a proteção biológica ao paciente, ao Cirurgião Dentista e sua equipe.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação a esses protocolos.
A) O uso de Equipamentos de Proteção Individuais, como um óculos de proteção, por exemplo, é
uma medida de proteção individual para o profissional de Odontologia e para o paciente.
B) A desinfecção corresponde à lavagem das mãos com água, sabão ou sabonete líquido e escova,
devendo seguir os seguintes passos: palmas, dorso, espaços interdigitais, polegar, unhas,
extremidades dos dedos e punhos.
C) A esterilização dos instrumentais deve seguir rígidos protocolos em seu processamento,
incluindo seu monitoramento, que pode ser realizado por meios físicos, químicos ou biológicos.
D) O descarte correto dos resíduos sólidos deve seguir a seguinte distribuição: lixo comum, lixo
contaminado, perfurocortantes e resíduos mercuriais.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Todo acidente com exposição percutânea ou permucosa com sangue ou fluído corpóreo de
qualquer paciente deve receber cuidados imediatos. Em casos de acidentes com
instrumentais perfurocortantes, o profissional deve:
A) Lavar a área com água corrente e sabão, mas se houver exposição em mucosas, complementar
com solução de hipoclorito.
B) Avaliar a ficha clínica do paciente, em especial, sua história médica e odontológica, para definir
a necessidade de realização do teste rápido anti-HIV, preenchendo o relatório de ocorrência do
acidente e solicitando a assinatura do paciente em um termo de consentimento para a realização
deste exame.
C) Encaminhar-se, junto com o paciente, a um estabelecimento determinado para a realização de
exames, após um contato prévio informando que se trata de um acidente de trabalho com
instrumento perfurocortante, dentro de um período máximo de 72 horas, definindo a necessidade
de iniciar o protocolo profilático com brevidade.
D) Os primeiros exames de sangue do profissional indicam sua condição sorológica no momento
do acidente, devendo este fazer o acompanhamento anualmente.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
O reconhecimento radiográfico de doenças bucais requer um conhecimento profundo da
aparência radiográfica de estruturas anatômicas normais. A ausência de uma ou até várias
dessas estruturas não deve, necessariamente, ser considerada um desvio da normalidade.
Por exemplo, áreas radiolúcidas difusas, com fronteiras mal definidas podem ser
radiograficamente aparentes nos aspectos mesial ou distal dos dentes nas regiões cervicais,
entre a borda, a camada do esmalte e a crista do rebordo alveolar. Esse fenômeno é
chamado:
A) Síndrome de Gardner.
B) Burnout cervical.
C) Concrescência.
D) Amelogênese imperfeita do tipo hipoplásica.
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QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Uma prática da Odontologia de excelência requer que os Cirurgiões Dentistas apresentem
habilidades básicas para interpretar os resultados de exames complementares, como os
exames de imagem intraoral e extraoral, por exemplo. Em relação a essa condição, assinale
a alternativa CORRETA:
A) No caso da doença cárie, a lesão é vista em uma imagem diagnóstica como uma zona
radiolucente, já que a área desmineralizada de elemento dentário absorve mais fótons de raios X
do que a porção não afetada.
B) O diagnóstico de doença periodontal, caracterizada radiograficamente pelas alterações na
morfologia, na densidade interna e no padrão de trabeculado ósseo, deve considerar a possibilidade
de um diagnóstico diferencial, como o carcinoma espinocelular do processo alveolar ou a
histiocitose das células de Langerhans, doenças com características semelhantes.
C) As lesões inflamatórias são as condições patológicas mais comuns dos maxilares. A osteomielite
é uma inflamação do osso e, por sua peculiaridade, tem a Ressonância Magnética como método
de imagem de escolha para um preciso diagnóstico.
D) Outras doenças ósseas podem apresentar a substituição de osso normal por tecido fibroso
contendo osso, como o Granuloma Central de Células Gigantes.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
A doença cárie ainda é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Nesse
sentido, compreender a evolução do conhecimento sobre sua etiologia é determinante na
análise de risco, de seu diagnóstico e no tratamento de indivíduos por ela acometidos.
Assinale a alternativa CORRETA em relação aos paradigmas sobre a etiologia da doença
cárie:
A) O diagrama de Keyes apresentava os quatro fatores etiológicos essenciais para o
desenvolvimento de lesões cariosas, o dente, as bactérias, o açúcar e o tempo.
B) A hipótese da placa específica, desenvolvida no início do século passado, descrevia a atividade
metabólica das bactérias como a causa principal das lesões cariosas.
C) Por sua vez, a teoria químico-parasitária entendia a doença cárie originada de uma infecção com
bactérias específicas, como o S.mutans ou lactobacilos.
D) Ao contrário das anteriores, a hipótese ou modelo da placa ecológica não foca na infecção com
microorganismos patogênicos, mas explica a lesão cariosa como um distúrbio no equilíbrio da
microflora oral.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
Sobre a anatomia periodontal básica, a gengiva normal recobre o osso alveolar e a raiz dental
em um nível coronal à junção cemento-esmalte, podendo ser dividida anatomicamente em
três tipos. Assinale a alternativa CORRETA em relação a seus aspectos clínicos e
microscópicos:
A) A gengiva interdental é a porção terminal ao redor dos dentes em forma de colar.
B) A gengiva marginal ocupa a ameia gengival, podendo ser piramidal ou ter a forma de “col”.
C) A gengiva inserida é contínua com a gengiva marginal e fortemente ligada ao periósteo do osso
alveolar subjacente.
D) O componente epitelial da gengiva não apresenta variações funcionais, uma vez que suas
células são metabolicamente ativas e capazes de reagir a diferentes estímulos externos.
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QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
Conhecer a classificação das doenças periodontais é útil para ajudar no diagnóstico e
facilitar o tratamento. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos tipos de doença
e condições periodontais descritos pelo sistema de classificação global organizado pela
American Academy of Periodontology – AAP (1999).
A) Doenças gengivais não-induzidas pela placa.
B) Periodontite associada a lesões articulares.
C) Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas.
D) Deformidades periodontais por trauma oclusal.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Os instrumentos periodontais têm funções bem específicas, muito embora sua variedade
pareça confusa. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os instrumentais e suas funções.
A) As sondas periodontais são utilizadas para localizar, mensurar e indicar as bolsas periodontais.
B) Os exploradores são utilizados para localizar os depósitos de cálculo e cárie.
C) As foices e curetas têm a função de remover o cálculo supra-gengival.
D) Os instrumentos sônicos podem ser utilizados para complementar a remoção da placa, a
raspagem e a curetagem das superfícies dentárias.
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Todos os procedimentos cirúrgicos devem ser cuidadosamente planejados, desde o preparo
do paciente, a precaução para situações de urgência ou emergência, a realização do
procedimento cirúrgico, as instruções e o acompanhamento pós-operatório. Sobre o preparo
do paciente a ser submetido a um procedimento cirúrgico, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) A pré-medicação consiste na prescrição de antibióticos antes da realização de procedimento
cirúrgico, sendo indicada a antibioticoprofilaxia para pacientes transplantados cardíacos que
desenvolveram valvulopatias.
B) A realização de exames laboratoriais prévios como TP, tempo de sangramento, contagem de
plaquetas e TPT (pacientes em estágios avançados da doença do fígado) são indicados para
pacientes com desordens hemorrágicas.
C) Para o atendimento cirúrgico de pacientes com doenças endócrinas, um mesmo protocolo deve
ser seguido, de modo a padronizar o planejamento e a execução do procedimento;
D) Para pacientes gestantes, a recomendação é que nenhuma medicação seja prescrita mas esta
conduta pode ser reavaliada em condições especiais, dependendo das necessidades da paciente.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
Um diagnóstico periodontal deve primeiro determinar se a doença está presente, então
identificar seu tipo, extensão, distribuição e gravidade, proporcionando um entendimento
dos processos patológicos subjacentes e suas causas. Nesse sentido, assinale a alternativa
INCORRETA:
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A) A sensibilidade à percussão é uma característica de inflamação aguda no ligamento periodontal.
B) A associação entre periodontite e halitose independe da presença de saburra lingual.
C) Mobilidade dentária excessiva, associada a evidências radiográficas de aumento do espaço
periodontal, são achados periodontais que sugerem a presença de trauma oclusal.
D) A sondagem é o único método confiável para detectar bolsas periodontais, ainda que alguns
sinais clínicos, como a alteração de cor, forma ou volume, possam sugerir sua presença.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Durante o período de formação e desenvolvimento dos germes dentários dos dentes
permanentes, existem algumas recomendações. Assinale a CORRETA:
A) As crianças devem escovar os dentes de leite ou decíduos com creme dental sem flúor para
evitar a fluorose nos dentes permanentes.
B) As crianças devem ser supervisionadas diretamente pelos pais, durante a escovação, evitando
a ingestão excessiva de creme dental.
C) Não existe recomendação, pois a formação e o desenvolvimento destes germes acontece ainda
na vida intra-uterina.
D) As crianças devem evitar usar as águas de abastecimento público para a higiene bucal, pela
falta de legislação sobre o controle de qualidade das mesmas.
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
Em relação aos cuidados necessários para o atendimento odontológico de gestantes,
assinale a CORRETA:
A) As gestantes devem ser atendidas, preferencialmente, no primeiro trimestre da gestação, por ser
um período de maior estabilidade.
B) Os atendimentos de urgência devem ser evitados em qualquer período gestacional.
C) A melhor posição para o atendimento de gestantes é a posição deitada do lado esquerdo,
evitando a compressão da veia cava.
D) As alterações corporais, típicas da gestação, podem aumentar a vascularização da gengiva e a
resposta dos tecidos periodontais aos fatores locais, podendo causar a conhecida GUNA, doença
gengival típica de gestantes.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
As doenças infectocontagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão, provocadas por
agentes patogênicos, como os vírus, as bactérias ou os bacilos. Em algumas ocasiões, para
que se produza a doença, é necessário um agente intermediário, transmissor ou vetor, como
um mosquito, por exemplo. Qual destas alternativas sobre as doenças infectocontagiosas
NÃO está correta?
A) A Herpes é uma doença causada pelo Vírus Varicela-Zóster (VVZ), o mesmo que causa também
a Catapora, e que permanece em latência durante toda a vida da pessoa.
B) A AIDS é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla
em inglês) que ataca o sistema imunológico, sendo importante em Odontologia pela possibilidade
de aparecimento de verrugas orais, leucoplasia pilosa (língua negra pilosa), candidíase oral e aftas,
além da preocupação com a infecção cruzada.
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C) A sífilis é uma doença sistêmica, infecciosa, bacteriana, cujas manifestações bucais mais
comuns são placas cinzentas, úlceras com bordas irregulares e esbranquiçadas, placas mucosas,
nódulos, manchas e erosão.
D) A Doença Falciforme (DF) é uma das dez principais causas de morte por doenças infecciosas
e parasitárias, crônicas e recorrentes, causada por um protozoário, geralmente associada à
atividade agrícola exercida nas duas primeiras décadas de vida, apresentando lesões secundárias
que aparecem frequentemente nas membranas mucosas.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
A Fluorose Dentária ainda é um problema de saúde bucal no Brasil, uma vez que, segundo
dados do SB Brasil 2010, a prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos de idade
encontrada foi de 16,7%. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
dos quatro maiores fatores de risco para a fluorose dentária:
A) Uso de água fluoretada.
B) Suplementos nutricionais.
C) Dentifrício fluoretado.
D) Fórmulas infantis.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
Os indivíduos com fluorose dentária estão sob o risco de desenvolver lesões de cárie como
qualquer outro indivíduo exposto aos fatores de risco à cárie. Nesse sentido, um diagnóstico
diferencial é essencial para um planejamento adequado e responsável. Qual destas
condições NÃO corresponde a um defeito de esmalte que precisa ser considerado antes do
diagnóstico de fluorose dentária?
A) Mancha branca (cárie) em superfície lisa.
B) Hipoplasia por tetraciclina.
C) Opacidades difusas e demarcadas.
D) Amelogênese imperfeita.
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
São alterações patológicas da polpa que indicam a realização de uma biopulpectomia:
A) Pulpite irreversível sintomática.
B) Pulpite irreversível assintomática.
C) Gangrena pulpar.
D) Dentes com reabsorção interna.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
O profissional de Odontologia deve ter conhecimento da importância de um correto
diagnóstico, cuja procura não deve ser atropelada pela ânsia de uma proposta rápida de
tratamento. Para minimizar ou eliminar a possibilidade de erros diagnósticos, a utilização de
exames complementares é fundamental mas não deve incitar à negligência com o exame
clínico de sinais e sintomas, por exemplo. Assim, assinale a alternativa INCORRETA:
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A) O hemograma é um exame complementar concludente, pois tem valor diagnóstico isoladamente.
B) Exames radiográficos, em sua maioria, são classificados como semi-específicos, pois apenas
sugerem possibilidades diagnósticas.
C) A biópsia tem como finalidade a elucidação de uma determinada patologia após a remoção de
um tecido vivo para estudo macro e microcópico.
D) Exames sorológicos ou anatomopatológicos são classificados como específicos, pois fornecem
o diagnóstico final.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
Sobre as técnicas de restauração em resina composta fotopolimerizável em dentes
posteriores, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A técnica direta envolve a realização da restauração diretamente no dente preparado.
B) A técnica semidireta envolve a confecção de um molde de silicone, seguida de uma
polimerização adicional e cimentação adesiva, realizada em duas sessões.
C) A técnica indireta é realizada sobre um modelo de gesso, com polimerização adicional por luz,
calor ou pressão, envolvendo uma fase laboratorial.
D) Os fatores mais determinantes na escolha da técnica restauradora são a tensão mecânica a que
será submetida a restauração e a localização da lesão de cárie.
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Um dos modelos estudados para compreender o processo saúde-doença é o modelo da
História Natural das Doenças, que refere à existência de um período pré-patológico e um
período patológico, ou seja, o curso da manifestação da doença em nosso organismo não é
uniforme. Analise os padrões de evolução da doença e os exemplos citados, assinalando a
alternativa INCORRETA.
A) Evolução aguda, rapidamente fatal. Ex: exposição a doses mínimas de radiação.
B) Evolução aguda, clinicamente evidente e com rápida recuperação. Ex: viroses respiratórias.
C) Evolução sem alcançar o limiar clínico. Ex: hepatite anictérica (cor amarelada).
D) Evolução crônica, em longo prazo é fatal. Ex: afecções cardiovasculares de cunho degenerativo.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
A anestesia local é definida como um bloqueio reversível da condução nervosa,
determinando a perda das sensações, em nível local, sem alteração do nível de consciência.
Entretanto, algumas condições sistêmicas demandam cautela e atenção por parte do
profissional da Odontologia. Em pacientes gestantes, qual das soluções anestésicas abaixo
se mostra mais indicada ao uso?
A) Prilocaína 3%.
B) Articaína 4%.
C) Lidocaína 2%.
D) MepiBenzocaína 2%.
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