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ODONTÓLOGO
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


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



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

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 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.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
ODONTÓLOGO

CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
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A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:

Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
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QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
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A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
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A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde
pública do mundo, proporcionando o acesso universal ao sistema público de saúde, sem
discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais,
passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco
na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. A gestão das
ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da
Federação: a União, os Estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e
abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta
complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços
das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Assinale a
alternativa que contenha um de seus princípios organizativos.
A) Universalidade.
B) Participação popular.
C) Integralidade.
D) Equidade.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
A Vigilância Epidemiológica tem como um de seus objetivos o monitoramento do
comportamento de doenças de relevância para os profissionais da Odontologia, como as
hepatites virais e seus fatores condicionantes e determinantes, com a finalidade de
recomendar ações e avaliar o seu impacto. Assim, a notificação compulsória dos casos
suspeitos e confirmados e a utilização de indicadores favorece a adoção de medidas de
prevenção e controle das doenças. Qual destes não é um dos principais indicadores para
verificar o perfil da epidemia das hepatites virais?
A) Taxa de incidência de hepatite A.
B) Taxa de detecção de hepatite B.
C) Percentual de coinfecção de hepatite C com HIV.
D) Taxa de detecção de hepatite B em gestantes.
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QUESTÃO 18 (Valor: 1)
O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e
extremamente contagiosa. Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema
maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza,
conjuntivite não purulenta e pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na
altura do terceiro molar, antecedendo o exantema. Esses pequenos pontos são conhecidos
como:
A) Manchas de Koplik.
B) Petéquias.
C) Lúpus.
D) Manchas de Wickham.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
A noção de planejamento pode ser compreendida em diferentes áreas do conhecimento,
muito influenciada pelo uso nas ações militares, muito embora, para o senso comum, o
planejamento costuma estar associado a organizar atividades, buscar melhores resultados,
reduzir conflitos e incertezas. Neste sentido, programação guarda semelhança com o
planejamento e é uma das funções gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim,
existem princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação na
organização de suas atividades de planejamento, aqui descritos, EXCETO:
A) O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua.
B) O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a
gestão do SUS.
C) O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões
intergestores regionais, bipartite e tripartite.
D) O planejamento deve ser descendente e integrado.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar alguns direitos, EXCETO:
A) O direito à saúde.
B) O direito à educação.
C) O direito à assistência social.
D) O direito à previdência.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A saliva recobre todas as superfícies na cavidade oral com um fino filme. Mais de 90% da
saliva presente na cavidade oral é composta por água, o restante é composto por eletrólitos
e componentes orgânicos. As funções da saliva estão relacionadas aos seus constituintes,
como, por exemplo, a água contribuindo para a solubilização dos alimentos, os eletrólitos
neutralizando ácidos através de ação tamponante e os componentes orgânicos auxiliando
na defesa antimicrobiana. Seu fluxo na cavidade oral pode variar de acordo com algumas
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situações como o uso de medicamentos sistêmicos ou desordens alimentares, por exemplo.
A partir dessa compreensão, analise a relação entre as seguintes proposições:
I. A hipossalivação aumenta o risco do desenvolvimento da doença cárie
PORQUE
II. A saliva reduz a dissolução dos tecidos duros dentais pela diluição e eliminação de substâncias
da cavidade oral, pelo seu conteúdo de eletrólitos e capacidade antimicrobiana.
A respeito destas proposições, assinale a opção CORRETA:
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
D) As asserções I e II são proposições falsas.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
O risco de cárie é a probabilidade de um indivíduo desenvolver novas lesões cariosas
durante um período de tempo estabelecido e sua análise pode ser baseada em vários
preditores ou fatores de risco ambientais, comportamentais e biológicos. Sobre estes
fatores, analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA.
A) A inclusão dos níveis bacterianos nos modelos de predição de risco aumentou significativamente
sua precisão.
B) A experiência passada de cárie é o indicador de risco mais significativo de desenvolvimento
futuro de lesões da doença.
C) O poder preditivo de cárie da avaliação do fluxo salivar e da capacidade-tampão da saliva em
pessoas saudáveis é muito elevado.
D) Os fatores ou preditores mais precisos estão relacionados à dieta rica em açúcar e a uma higiene
oral ruim.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Desde 1958, a Organização Mundial da Saúde – OMS – reconhece a importância da
fluoretação das águas de abastecimento público como medida de saúde pública para o
controle da doença cárie, corroborada por inúmeros estudos e evidências científicas desde
então. A fluoretação é a adição controlada de um composto de fluoreto (ácido fluorsilícico e
outros) nas águas de abastecimento público, com a finalidade de se ajustar à concentração
do mesmo. Sobre a fluoretação, analise as alternativas e assinale a CORRETA.
A) A concentração segura e eficaz de íons flúor na água deve variar de 0,1 a 1,2 mg/L.
B) A localização geográfica ou questões climáticas não interferem na definição destas
concentrações.
C) Quanto maior a temperatura média de um local, maior a ingestão de água e, consequentemente,
maior a quantidade de fluoretos adicionada às águas de abastecimento.
D) Em locais onde a fluoretação das águas não pode ser implantada, recomenda-se o uso de
métodos alternativos, como a fluoretação do sal utilizado para o preparo dos alimentos ou o leite
bovino.
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QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Em relação à Biossegurança em ambientes odontológicos, o Ministério da saúde – MS
classificou os materiais utilizados pelo Cirurgião Dentista quanto ao risco de transmissão de
infecções e sobre os protocolos para sua utilização. Assinale a INCORRETA.
A) Artigos críticos são aqueles que penetram nos tecidos, no sistema vascular e nos órgãos isentos
de micro-organismos próprios, como instrumentos cirúrgicos e brocas, por exemplo. Devem ser
esterilizados antes de sua utilização.
B) Artigos semi-críticos entram em contato apenas com mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão
dos tecidos, como espelho bucal e taças de borracha, por exemplo. Devem ser esterilizados ou até
mesmo descontaminados antes de sua utilização.
C) Artigos não-críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra e os que não
entram em contato direto com o paciente, como as placas de vidro ou potes de Dappen, por
exemplo. Devem estar desinfetados antes de sua utilização.
D) A esterilização consiste na eliminação de todos os micro-organismos, patogênicos ou não,
presentes em instrumentos ou objetos; a desinfecção é a eliminação de micro-organismos
patogênicos de um instrumento ou objeto; a descontaminação é a redução ou remoção de microorganismos de objetos por meios quimio-mecânicos.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo clássico da História Natural da Doença,
composto por três níveis de prevenção (prevenção primária, secundária e terciária), que
acabou sendo atualizado e recebendo mais um nível, o da prevenção quaternária. Analise e
correlacione o quadro a seguir:
1. Prevenção primária

a. ação de detecção de indivíduos em risco de
intervenções excessivas (diagnósticas e/ou terapêuticas),
para protegê-los de novas intervenções de profissionais
da saúde inapropriadas e sugerir-lhes alternativas
eticamente aceitáveis

2. Prevenção secundária

b. ação realizada para detectar um problema de saúde
em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no
indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico
definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua
disseminação e os efeitos de longo prazo

3. Prevenção terciária

c. ação implementada para reduzir, em um indivíduo ou
população, os prejuízos funcionais consequentes de um
problema agudo ou crônico, incluindo a reabilitação

4. Prevenção quaternária

d. ação tomada para remover causas e fatores de risco
de um problema de saúde individual ou populacional antes
do desenvolvimento de uma condição clínica

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.
A) 1a, 2b, 3d, 4c.
B) 1d, 2c, 3b, 4a.
C) 1c, 2d, 3a, 4b.
D) 1d, 2b, 3c, 4a.
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QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Sobre Ética e Legislação em Odontologia, analise as seguintes afirmativas relacionadas às
decisões mais recentes do Conselho Federal de Odontologia (CFO).
I. A resolução 197/2019 estabeleceu a inadmissibilidade de alunos egressos de cursos de
Odontologia na modalidade de ensino à distância.
II. O reconhecimento da Harmonização Orofacial como especialidade odontológica ocorreu pela
resolução 198/2019, que definiu critérios como carga horária e titulação dos professores de cursos
de especialização na área, dentre outros.
III. Sobre o registro de especialidades que excedam duas alternativas, o CFO autoriza, por meio da
resolução 195/2019, que o Cirurgião-Dentista realize o registro, a inscrição e a divulgação de mais
de duas especialidades, desde que realizadas em conformidade com a legislação específica do
ensino odontológico.
IV. A resolução 199/2019 proíbe a realização de terapias denominadas de modulação e/ou
reposição e/ou suplementação e/ou fisiologia hormonal, bem como a utilização de quaisquer outros
termos não reconhecidos cientificamente, fora da área de competência e atuação do Cirurgião
Dentista.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas a alternativa I está correta.
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
O desenvolvimento da gengivite é observado com bastante clareza por uma perspectiva
clínica, mas aspectos histológicos também devem ser considerados. Sobre os estágios
histológicos da gengivite, assinale a INCORRETA.
A) A lesão primária corresponde aos tecidos clinicamente saudáveis, ligeiramente inflamados, mas
sem alteração na permeabilidade vascular ou vasodilatação.
B) A lesão inicial corresponde aos primeiros estágios de uma gengivite clinicamente evidente, com
maior vasodilatação e escoamento do fluido gengival.
C) A lesão estabelecida corresponde à gengivite crônica estabelecida, com acúmulo de células
inflamatórias nos tecidos conjuntivos.
D) A lesão avançada marca a transição da gengivite para a periodontite, com perda de inserção e
reabsorção óssea.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Sobre a anatomia do periodonto, assinale a INCORRETA.
A) A mucosa oral é constituída por três zonas, a mucosa mastigatória (gengiva e revestimento do
palato duro), a mucosa especializada (dorso da língua) e a mucosa oral que reveste o restante da
cavidade oral.
B) A gengiva normal recobre o osso alveolar e a raiz dental, estendendo-se a um nível ligeiramente
apical à junção amelocementária.
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C) O ligamento periodontal é composto por um tecido conjuntivo altamente vascularizado e
altamente celular circundando a raiz e ligando-se à parede interna do osso alveolar.
D) O cemento é o tecido mesenquimal calcificado e avascular que forma a cobertura exterior da raiz
anatômica.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Durante as fases de desenvolvimento dentário, podem ocorrer anomalias relacionadas com
diversas etiologias, gerando situações que terão importância clínica. Além disso, o
conhecimento da relação entre o desenvolvimento normal do dente e as odontopatias,
associado a doenças herdadas, melhora a capacidade de diagnosticar e de tratar pacientes
com anomalias dentais herdadas. Assinale a alternativa CORRETA.
A) A oligodontia refere-se à ausência de apenas um ou alguns poucos dentes, a hipodontia ou
anodontia parcial implica na agenesia de vários elementos e a anodontia é a expressão extrema da
hipodontia e indica a ausência total de dentes.
B) Dentes supranumerários resultam da geminação continuada do órgão do esmalte do dente
antecessor ou da proliferação excessiva de células, ocorrem frequentemente em crianças e podem
ser os responsáveis por várias alterações nas dentições decídua e mista.
C) Um dente fusionado representa a tentativa de divisão de um germe dentário simples (fase de
botão) por invaginação; já a geminação dentária representa a união de dois germes dentários
independentes, que poderão ser decíduos ou permanentes.
D) A concrescência de dentes é forma de geminação produzida após o início da formação radicular.
Nessa anomalia, os dentes unem-se apenas pelo cemento e o diagnóstico só é possível mediante
exame radiográfico.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
A erupção dos dentes de um indivíduo que possa ser considerada fora dos padrões normais,
e de alguma forma traga problemas, geralmente é aquela que se afasta muito das datas
consideradas normais. Tais alterações podem ser causadas por fatores sistêmicos ou locais.
Analise as alternativas e assinale a INCORRETA.
A) Problemas endócrinos, como hipotireoidismo e hipopituitarismo, podem retardar a erupção de
elementos dentários. Por sua vez, o distúrbio por excesso de funcionamento dessas glândulas
geralmente provoca erupção precoce dos dentes.
B) As alterações de erupção por causa da desnutrição, quando ocorre, geralmente na dentição
decídua, está relacionado com a carência de vitaminas A, C e D, podendo ocorrer em crianças
prematuras e/ou com peso muito baixo (< 1.500 g = 1,5 kg), com atraso na erupção dos primeiros
dentes decíduos.
C) Um dos poucos fatores locais que provoca discreto retardo da erupção é o hematoma de
erupção, que, em geral, ocorre nos molares superiores. É um hematoma traumático que, às vezes,
fibrosa e dificulta a erupção do dente.
D) A época na qual se remove o dente decíduo não influencia a erupção do permanente – se o
dente decíduo for removido no período da dentição mista e com perda óssea extensa, o dente
permanente mantém o ritmo da erupção.
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QUESTÃO 31 (Valor: 1)
A avaliação do risco de cárie em crianças deve ser baseada em uma série de fatores
individuais, como idade, hábitos alimentares, acesso à água fluoretada, higiene bucal, dentre
outros. Se o risco for considerado baixo, um plano de tratamento com intervenção mínima
deve ser considerado, associando exame clínico, visual e táctil, aos exames
complementares, como as radiografias. Analise as afirmativas a seguir:
I. Em crianças e adolescentes, os dentes em risco para a doença cárie são os molares em ambas
as dentições.
II. As superfícies de risco desses dentes são a distal dos primeiros molares decíduos, a mesial dos
segundos molares decíduos e a oclusal de ambos os molares decíduos.
III. Na dentição permanente, são a superfície oclusal de ambos os molares as superfícies
vulneráveis à doença cárie.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas a alternativa I está correta.
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Em relação às doenças bucais que acometem a população idosa, analise as seguintes
afirmativas.
I. O nível de dependência de um idoso pode influenciar hábitos alimentares e de higiene oral.
II. Idosos dependentes de cuidadores tem um risco menor para o desenvolvimento de doenças
bucais, dado o alto índice de conhecimento sobre saúde bucal destes profissionais e rotinas bem
definidas de alimentação e higiene oral.
III. Os idosos parcialmente dependentes escolhem a própria dieta e hábitos de higiene oral, muitas
vezes aspectos nocivos devido à dificuldade de escolher alimentos saudáveis ou prepará-los e até
mesmo consumi-los, devido a prótese mal adaptadas ou ao edentulismo parcial ou total.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas a alternativa I está correta.
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A evolução dos sistemas adesivos e das resinas compostas para dentes posteriores
possibilitou minimizar as deficiências das primeiras formulações de compósitos, como a
resistência ao desgaste, a falha de união à dentina, a contração de polimerização e o
manchamento superficial. Porém, ainda existem limitações quanto ao seu uso e a seleção
adequada da técnica e do material restaurador deve ser realizada de acordo com a extensão
e a localização da área a ser restaurada. Assinale a alternativa CORRETA.
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A) A técnica restauradora direta envolve a realização diretamente no dente preparado, enquanto a
técnica indireta envolve a confecção da restauração sobre um molde de silicone, seguida de
polimerização adicional e cimentação adesiva na mesma sessão clínica.
B) Podem ser utilizadas resinas compostas fotopolimerizáveis convencionais, Flow ou Bulk (Bulk
Flow ou Bulk Fill), sempre com incrementos de 2mm de espessura.
C) A localização da área a ser restaurada possibilita a classificação (classe I, classe II, classe III,
classe IV e classe V).
D) Para garantir a reprodução da morfologia oclusal, a utilização de uma matriz de resina acrílica
ou silicone incolor copiará detalhes para posterior restauração com resina composta, desde que a
lesão de cárie ou restauração antiga não inviabilizem sua reprodução.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Em relação à colagem de fragmentos dentais, alguns aspectos devem ser observados. Em
relação à classificação das técnicas de colagem dental, assinale a alternativa CORRETA.
A) A técnica exógena é realizada quando um fragmento dental for obtido e adaptado a partir de um
dente extraído de outro indivíduo.
B) A técnica homógena é realizada quando o fragmento dental do próprio elemento fraturado for
utilizado.
C) Pode ser imediata, quando realizada em consulta de urgência no mesmo dia em que ocorreu a
fratura dental, ou mediata, quando executada em sessão posterior à consulta de urgência.
D) A técnica de colagem dental de fratura coronária acontece quando esta se limita à coroa; se
envolver a coroa dental e a área da raiz é chamada técnica de colagem dental corono-cementária.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Avanços significativos foram conseguidos na Odontologia adesiva com o desenvolvimento,
em várias fases, dos adesivos de 4ª geração, hoje considerados padrão-ouro e amplamente
utilizados. A partir dessa compreensão, analise a relação entre as seguintes proposições:
I. Quanto mais confiável é a adesão ao esmalte, mais previsível e durável é a adesão à dentina.
PORQUE
II. A dentina possui uma natureza mista, orgânica e inorgânica, além da presença de
microfragmentos dentários, sob a forma de smear-layer, obstruindo os túbulos dentinários após a
instrumentação das superfícies dentárias.
A respeito destas proposições, assinale a opção CORRETA.
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
D) As asserções I e II são proposições falsas.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Pinos ou retentores intrarradiculares têm sido bastante empregados em restaurações de
dentes tratados endodonticamente nas seguintes situações clínicas, EXCETO:
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A) Dentes anteriores com grande perda tecidual.
B) Dentes com raízes fragilizadas.
C) Dentes com perda tecidual ampla e que não sejam pilares de prótese fixa.
D) Dentes posteriores com perda tecidual extensa e necessidade de ancoragem intrarradicular para
reter a restauração.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
A ansiedade materna, a história médica pregressa, o conhecimento do problema
odontológico, o uso da odontologia como ameaça ou a influência dos irmãos são variáveis
que podem influenciar o comportamento da criança no consultório odontológico, de acordo
com estudos. Nesse sentido, o Cirurgião Dentista deve estar consciente e alerta, pois a chave
para um bom atendimento odontológico da criança é o comportamento da mesma frente a
essa gama de fatores. O comportamento da criança poderá variar em uma mesma consulta
de acordo com alguns fatores, EXCETO:
A) Alteração da rotina.
B) Situação de estresse familiar ou no seu convívio familiar.
C) Alteração fisiológica provisória.
D) Esperar por pouco tempo para seu atendimento dentário.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
O Sistema Único de Saúde conta com a instância colegiada da Conferência da Saúde, que se
reúne ordinariamente a cada:
A) Dois anos, para viabilizar mecanismos de associação e parceria entre entes públicos e privados.
B) Quatro anos, para propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
C) Três anos, para fiscalizar a prestação de serviços por operadoras privadas de planos de
assistência à saúde.
D) Um ano, para fiscalizar atuação dos poderes legislativo e executivo no âmbito da saúde.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Os anestésicos locais são definidos como drogas que têm por função bloquear
temporariamente a condução nervosa em parte do corpo, determinando perda das
sensações sem ter perda da consciência. Como propriedades essenciais para um bom
anestésico deve se considerar que o mesmo tenha baixa toxicidade, não irritar os tecidos e
não lesionar as estruturas nervosas. Além disso, sua ação deve ter início rápido, duração
eficaz para o procedimento e ser reversível. Nesse sentido, para um paciente diabético, com
pressão arterial controlada, sob uso de medicação e acompanhamento médico, qual a
associação anestésica de escolha?
A) Bupivacaína com epinefrina.
B) Prilocaína com felipressina.
C) Mepivacaína com adrenalina.
D) Lidocaína com adrenalina.
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QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Durante o processo de cárie na dentina, subprodutos bacterianos e produtos da dentina
desmineralizada em si podem se difundir para a polpa e estimular reações no complexo
dentina-pulpar. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao tema.
A) Em uma lesão de cárie de evolução lenta, com estímulo leve, os odontoblastos da polpa
permanecem saudáveis e são estimulados a produzir dentina secundária ou reacionária.
B) Na presença de estímulos mais intensos, a dentina reacionária torna-se mais regular, com mais
túbulos e inclusões celulares.
C) Quando o estímulo é grave, ocorre a morte dos odontoblastos e células-tronco da polpa se
diferenciam em células similares às odontoblásticas para iniciar a formação da dentina reparativa.
D) Durante a remoção da cárie, a realização de capeamentos pulpares diretos realizados em
exposições pulpares tem maior sucesso que durante a exposição mecânica/traumática.
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