
 
 

 

322 – Odontólogo 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita na folha de versão 

definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o 

nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-
a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A resposta da questão discursiva deve ser transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão 

definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de 

versão definitiva. 

10. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 

registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, 
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o 
candidato será excluído do concurso. 

12. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 

transcrição das respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta, a folha de versão definitiva 
e a ficha de identificação. 

14. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-
o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo é referência para as questões 01 e 02. 
 

O cafezinho e a pressão arterial 
 

A cafeína presente no cafezinho nosso de todos os dias tem motivado estudos com diferentes resultados sobre a sua ação 
na pressão arterial das pessoas. Em recente número da Revista Brasileira de Hipertensão, Henrique T. Bianco e Mariza Thompson, 

da Unifesp, analisam a relação da cafeína com a pressão, em artigo de revisão. Concluem que a ingestão diária de duas ____ três 
xícaras de café parece razoável e segura, com efeitos neutros segundo ____ maioria dos trabalhos publicados. Ao considerar o 
consumo moderado de café como inócuo, os autores referem que sua associação com um aumento significativo da pressão arterial 
está relacionado apenas ____ pessoas sensíveis ____ cafeína, mas com efeitos desprezíveis no longo prazo em bebedores 
habituais de café. Os efeitos agudos do café são transitórios e sua ingestão regular desenvolve tolerância. A cafeína chega ____ 
circulação sanguínea através do trato digestivo, estimula o sistema nervoso central e aumenta ____ diurese. Bianco e Thompson 
destacam pesquisa de J. A. Greenberg, com cerca de 6.500 idosos, publicada no American Journal of Cardiology, sobre o “efeito 
protetor” da cafeína no coração de idosos com mais de 65 anos de idade que consumiam quatro ou mais doses de café ao dia. Essa 
ação protetora para o coração, entretanto, não foi observada em pacientes severamente hipertensos. 

(UOL, outubro/2015) 

 
01 - A partir do que foi exposto no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para que a cafeína atue positivamente sobre o sistema nervoso central, é preciso que o consumo de café seja 
inócuo. 

2. Bebedores habituais de café, a longo prazo, desenvolvem tolerância e deixam de sentir os efeitos benéficos da 
cafeína. 

3. Os efeitos agudos do café sobre a pressão arterial são transitórios, a não ser para as pessoas sensíveis à cafeína. 
4. Pacientes severamente hipertensos têm sua condição cardíaca piorada pela ingestão regular de cafeína. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem 

no texto. 
 

a) à – a – as – à – à – a. 
b) a – à – às – a – a – à. 
►c) a – a – às – à – à – a. 
d) à – à – as – à – a – a. 
e) à – a – às – a – à – à. 
 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões 03 e 04. 

 
Advogados de pessoa acusada de ter contas secretas na Suíça emitiram a seguinte declaração: 
 

Sem que isso signifique admissão de qualquer irregularidade, é de se estranhar que informações protegidas por sigilo – garantido 
tanto constitucionalmente como também pelos próprios tratados de cooperação internacional – estejam sendo ostensivamente 
divulgadas pela imprensa, inclusive atingindo pessoas que sequer são objeto de qualquer investigação, sendo que a única autoridade 
com acesso a tais informações, segundo o que também se noticia, seria o Procurador Geral da República. (Folha de S. Paulo, 2015) 
 
 
03 - Nesse texto os advogados: 
 

a) admitem a culpa do acusado. 
b) aprovam a atitude do Procurador Geral da República. 
c) culpam a imprensa pela divulgação das informações. 
►d) colocam sob suspeição o Procurador Geral da República. 
e) rejeitam os tratados de cooperação internacional. 
 

 
04 - No texto, as palavras “admissão”, “sigilo” e “ostensivo” são usadas com o sentido, respectivamente, de: 
 

a) contratação – confidência – imponente. 
b) aprovação – silêncio – ostentatório. 
c) ingresso – segurança – evidente. 
d) aceitação – lei – luxuoso. 
►e) reconhecimento – segredo – expresso. 
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05 - O texto de uma matéria publicada na internet continha a seguinte passagem: 
 

Quando perguntada sobre o jogador de futebol, a atriz desconversou, declarando sua admiração por ele, mas ponderando que 
eles estavam apenas saindo juntos e que ainda precisavam se conhecer melhor. 

 

(Texto adaptado de uma matéria jornalística) 
 

 A informação pressuposta na sentença acima é a de que a atriz: 
 

a) não conhece o jogador. 
►b) estaria de namoro com o jogador. 
c) admira o jogador. 
d) está saindo com o jogador. 
e) gosta de falar sobre ele. 
 

06 - Considere o seguinte texto: 
 

A namorada perguntou se ele achava que ela estava gorda e ele respondeu que sim. Um sincericídio! 
 

 A expressão sincericídio, usada neste contexto, significa que: 
 

a) o namoro corria o risco de terminar se ele não falasse a verdade. 
b) o namorado tinha a intenção de terminar o namoro. 
►c) o namorado admitiu uma verdade, sabendo que ela se voltaria contra ele mesmo. 
d) a namorada queria acabar com o namoro. 
e) a namorada queria testar a sinceridade do namorado. 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões de 07 a 09. 

 

Salve o Hino do Brasil 
 

Sou daqueles que se emocionam ao ouvir o Hino Nacional e canto sempre que o ouço, em solenidades ou em jogos de futebol. Ao 
ouvi-lo fora do Brasil então, às vezes até choro quando chega o “verás que um filho não foge à luta”. De alguns anos para cá virou 
lei em muitos Estados a obrigatoriedade da execução do Hino antes dos jogos de futebol, qualquer um. O resultado é desastroso. A 
maioria dos torcedores não presta a menor atenção, poucos cantam, a banalização virou esculhambação e a intenção de fazer por 
força de lei um momento de educação cívica virou apenas desrespeito. No mais das vezes o que se ouve é o coro da torcida do time 
anfitrião com seus cânticos de estímulo à equipe e o Hino vira pano de fundo, pano de chão. A torcida do Palmeiras passou a 
acompanhar a música entoando, no mesmo ritmo, o nome do clube. Que o Hino seja tocado antes de jogos da Seleção ou em 
circunstâncias especiais é aceitável. Em todos os jogos é mera vulgarização e o tiro saiu pela culatra. Quando se trata de jogos 
contra times estrangeiros comete-se a falta de educação de não se tocar o hino do país do clube visitante. A boa intenção do 
legislador lotou o inferno. Está na hora de uma lei federal estabelecer novos critérios e acabar com o desrespeito. Escreva para o 
deputado federal que ganhou o seu voto e ajude a salvar a dignidade do Hino do Brasil. 
 

(Juca Kfouri, UOL, 04/10/2015) 

 
07 - Conforme o texto, é correto afirmar que o autor: 
 

a) considera positiva a iniciativa de tornar obrigatória a execução do Hino Nacional antes dos jogos, desde que as torcidas 
sejam obrigadas a cantar junto. 

b) se emociona em certas ocasiões em que o Hino Nacional é executado fora do Brasil, mas considera banal e não presta a 
menor atenção quando ele é tocado antes de cada partida de futebol no Brasil. 

c) considera positiva a iniciativa da torcida do Palmeiras, que acompanha a execução do Hino Nacional entoando o nome do 
clube, o que faz com que os torcedores aprendam essa música. 

►d) acredita que a obrigatoriedade de cantar o Hino Nacional antes de todos os jogos fez com que os torcedores não dessem 
mais importância a ele. 

e) considera falta de educação que se toque o hino do país do clube visitante, em jogos contra times estrangeiros. 
 
08 - O autor conclui pedindo ao leitor que escreva para o seu deputado federal para ajudar a salvar a dignidade do Hino do 

Brasil. A partir do que foi exposto no texto, podemos dizer que ele espera que o deputado legisle no sentido de: 
 

a) estabelecer critérios federais que definam as condições de execução do Hino Nacional nos estádios de futebol de todo o 
País, se somando às leis estaduais atualmente existentes. 

b) promover a educação cívica, fazendo com que a torcida preste atenção e cante o Hino Nacional no momento em que ele 
for executado nas partidas de futebol. 

c) punir os torcedores desrespeitosos que ficam cantando o hino do próprio time no momento da execução do Hino Nacional. 
d) fazer com que os hinos das equipes visitantes também sejam executados em jogos contra times de outros países. 
►e) fazer com que o Hino Nacional só seja executado antes de jogos da seleção ou em ocasiões especiais. 

 
09 - Do modo como são usados no texto os termos banalização, esculhambação e vulgarização, é correto dizer que: 
 

►a) banalização e vulgarização têm o mesmo sentido e são usados como sinônimos. 
b) banalização e esculhambação têm sentidos opostos e são usados como antônimos. 
c) esculhambação e vulgarização têm o mesmo sentido, sendo, portanto, sinônimos. 
d) a banalização é uma consequência da esculhambação. 
e) a causa da vulgarização é a esculhambação. 
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10 - Considere o seguinte texto: 
 

Demora para exames e consultas médicas ou procedimentos cirúrgicos não são exclusividade da saúde pública no Brasil. 
Usuários de planos de saúde vivem dilemas parecidos. Em alguns casos, os planos negam-se a cobrir determinados 
procedimentos – o que leva o indivíduo a buscar nos tribunais o direito ao atendimento. 

(Gazeta do Povo, setembro de 2015.) 
 

 A relação lógica entre o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados procedimentos e o indivíduo buscar 
nos tribunais o direito ao atendimento é uma relação de: 

 

a) contradição. 
►b) causalidade. 
c) finalidade. 
d) confirmação. 
e) redundância. 

 

 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

 
11 - Qual é o próximo termo da sequência numérica 3, 8, 5, 10, 7, 12, ___? 
 

a) 8. 
►b) 9. 

c) 10. 
d) 11. 
e) 12. 

 
12 - Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento revelou que 46% dos candidatos a emprego exageram nas 

informações em relação a suas habilidades com o uso de computadores. Também foi constatado nessa pesquisa que 
35% das pessoas que cometem esse exagero declaram ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem. Com base nessa informação, qual é o percentual de pessoas nessa pesquisa que exageraram sobre sua 
habilidade com o uso de computadores e declararam ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem? 

 

a) 7,29%. 
b) 11%. 
c) 13,3%. 
d) 15%. 
►e) 16,1%. 

 
13 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

 – Se eu der dinheiro para o Juquinha, ele vai comprar muitos doces. 
 – Se Juquinha comprar muitos doces, ele não comerá todos. 
 – Se Juquinha não comer todos os doces, então ele me dará alguns. 
 – Juquinha não me deu doces. 

 

A partir das premissas, é correto inferir que: 
 

a) Juquinha não comeu todos os doces. 
b) Juquinha comprou muitos doces. 
c) Juquinha não consegue comer muitos doces. 
►d) Não dei dinheiro para Juquinha. 

e) Não comprei doces para Juquinha. 
 
14 - Um artesão colocou um cubo grande de isopor sobre uma mesa e pintou de verde todas as faces, exceto uma, sobre 

a qual o cubo grande se apoiava. A seguir ele observou que esse cubo tinha exatamente 20 cm de aresta e decidiu 
cortá-lo em cubinhos menores, de aresta 5 cm. Nessas condições, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Apenas oito cubinhos não terão nenhuma face pintada. 
2. Vinte e oito cubinhos terão apenas uma das faces pintadas. 
3. Vinte cubinhos terão exatamente duas faces pintadas. 
4. Apenas quatro cubinhos terão exatamente três faces pintadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15 - Admitindo como verdadeira a proposição “Todas as pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo têm 

direito a ajuda do estado”, é correto inferir que: 
 

a) nenhuma pessoa com renda superior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
b) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 
c) nenhuma pessoa com renda inferior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
►d) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo têm direito a ajuda do estado. 

e) algumas pessoas com renda superior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 
 

 
16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras:  
 

  – Alguns gatos são animais extraordinários. 
– Todos os animais extraordinários estão em extinção. 

 

A partir dessas premissas, é correto inferir que: 
 

►a) existem gatos em extinção. 

b) há gatos que não são extraordinários. 
c) todos os animais em extinção são extraordinários. 
d) há animais extraordinários que não são gatos. 
e) existem animais em extinção que não são gatos. 

 

 
17 - Sabendo que eu tenho 120 reais a mais que você e que você tem 30 reais a menos que ele, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Nós três juntos temos pelo menos 150 reais. 
2. Se você tiver 30 reais, então eu tenho 150 reais. 
3. Se ele tiver 50 reais, então eu tenho mais de 150 reais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 
18 - Qual é o valor de x + y, sabendo que x e y fazem parte da sequência de números abaixo? 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, x, 34, 55, y, 144, 233, 377,... 
 

a) 100. 
►b) 110. 

c) 120. 
d) 130. 
e) 140. 

 

 
19 - Denotando por ~p a negação da proposição p, qual é a negação lógica da proposição lógica 𝒑 → 𝒒? 
 

a) 𝑝 ∨∼ 𝑞. 
►b) 𝑝 ∧∼ 𝑞. 

c) ∼ 𝑝 ∨ 𝑞. 

d) 𝑝 ∧ 𝑞. 

e) ∼ 𝑝 ∧ 𝑞. 
 

 
20 - Qual das proposições abaixo NÃO é uma tautologia? 
 

a) (𝑝 → 𝑞) ∧ ~𝑞 ⇒ ~𝑝. 
b) (𝑝 ∨ 𝑞) ∧∼ 𝑝 ⇒ 𝑞. 
c) (𝑝 → 𝑞) ∧ 𝑝 ⇒ 𝑞. 

d) 𝑝 ⇒ 𝑝 ∨ 𝑞. 
►e) 𝑝 ∨ 𝑞 ⇒ 𝑞. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21 - Um paciente do sexo masculino, 49 anos de idade, procurou atendimento odontológico queixando-se de dor na região 

do dente 48. Durante a anamnese, o paciente informou que toma diariamente anti-hipertensivo e sinvastatina, para 
tratamento de dislipidemia. A história médica pregressa revelou que o paciente tem um dano na valva mitral decorrente 
de um quadro de febre reumática aos 16 anos. Além disso, relatou ter manifestado reação alérgica na pele ao tomar 
penicilina. O exame físico revelou que o dente deverá ser extraído, devido a uma lesão de cárie avançada e 
comprometimento pulpar. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A exodontia poderá ser realizada sem a necessidade de nenhuma prescrição medicamentosa prévia, pois o quadro 
sistêmico do paciente não envolve nenhum tipo de risco para ele. 

►b) Para proceder à exodontia do dente 48 sem risco de endocardite infecciosa pós-operatória, é necessário que seja realizada 
uma profilaxia antimicrobiana com clindamicina (600 mg em dose única uma hora antes do procedimento). 

c) Devido ao risco de endocardite infecciosa e ao procedimento ser invasivo, é necessário que seja realizada uma profilaxia 
antimicrobiana com metronidazol (400 mg em dose única uma hora antes do procedimento). 

d) Para proceder à exodontia sem risco de induzir um quadro de embolia, o paciente deverá deixar de usar a sinvastatina por 
um período de uma semana antes da realização da exodontia. 

e) Para que a exodontia seja realizada sem causar bacteremia, é necessário que o paciente receba, uma hora antes do 
procedimento, 20 mg de gentamicina numa única dose, para garantir proteção contra a endocardite infecciosa. 

 
 
22 - Para se estabelecer um diagnóstico definitivo de uma determinada doença, o cirurgião-dentista dispõe das 

informações colhidas durante a anamnese e o exame físico. No entanto, em algumas situações clínicas, há a 
necessidade do uso de exames complementares para auxiliar na definição do diagnóstico definitivo. Sobre o assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Antes de tratar um paciente com suspeita de candidose bucal, o cirurgião-dentista pode comprovar o diagnóstico 
da doença coletando material das lesões com vistas à citopatologia ou pela identificação do microrganismo por 
meio da cultura. 

2. O tempo de protrombina (TP) avalia a via extrínseca da coagulação sanguínea dependente da vitamina K, sendo 
utilizado para monitorar a terapia anticoagulante oral. 

3. Diante da suspeita de uma placa mucosa de sífilis secundária, o cirurgião-dentista pode requisitar o VDRL 
(venereal disease research laboratory) e o FTA-ABS (absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes) para 
confirmar a doença. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
23 - A anestesia local é descrita como a perda da sensação em uma área circunscrita do corpo causada pela depressão da 

excitação nas terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução nos nervos periféricos. A obtenção de 
controle efetivo da dor é um dos aspectos mais importantes de qualquer procedimento odontológico. Dessa forma, o 
cirurgião-dentista precisa ter conhecimento em relação à anatomia da região, aos anestésicos locais e às técnicas de 
anestesia. Com base no exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O ramo maxilar do nervo trigêmeo é de natureza sensorial e inerva a região das pálpebras superiores, o zigoma e 
o lábio superior. 

(   ) Para a realização de procedimentos cirúrgicos sem dor nos tecidos moles da região bucal posterior da mandíbula, 
o cirurgião-dentista precisa proceder à anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, complementada pelo 
bloqueio suplementar do nervo bucal. 

(   ) Palidez, vertigem, sudorese, tremor, palpitações, dificuldade respiratória e cefaleia lancinante são sinais e 
sintomas clássicos de um quadro de superdosagem induzida pelos vasoconstritores presentes nas soluções 
anestésicas. 

(   ) O bloqueio do nervo nasopalatino é a técnica anestésica recomendada para o controle da dor da porção posterior 
do palato duro (tecidos moles e duros), bilateralmente desde a face mesial do primeiro pré-molar direito até a face 
mesial do primeiro pré-molar esquerdo. 

 

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

a) F – V – F – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
►d) F – V – V – F. 
e) V – F – F – V. 
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24 - A odontologia é responsável pela prevenção e tratamentos das doenças dos tecidos bucais e peribucais. Nesse 
contexto, o cirurgião-dentista se vale de um arsenal de instrumentos usados nos procedimentos de cirurgia oral 
ambulatorial. Sobre o assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 
esquerda. 
 

1. Pinça goiva. 
2. Pinça de campo. 
3. Pinça de Adson. 
4. Pinça de Allis. 

(   ) Instrumento com ou sem pequenos dentes que pode ser empregado para apreender 
delicadamente e estabilizar os tecidos moles. 

(   ) Instrumento usado para apreender e manter o tecido a ser excisado. 
(   ) Instrumento usado para a remoção de osso em cirurgia dentoalveolar. 
(   ) Instrumento empregado para manter posicionados os campos cirúrgicos em torno do 

paciente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 3 – 1 – 2. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
►c) 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 1 – 4 – 2 – 3. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 
 

25 - Paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, procurou atendimento odontológico para reabilitação por próteses 
dentárias. Durante a anamnese, a paciente relata que era portadora de diabetes tipo II, controlada pelo uso diário de 
um hipoglicemiante oral. A história médica atual é caracterizada por quadros repetidos de alergia afetando os seios da 
face e cefaleia. A paciente apresenta vários dentes restaurados e alguns com tratamento endodôntico. Uma radiografia 
panorâmica foi solicitada para complementar o exame clínico e revelou a presença da imagem de uma estrutura 
arredondada e de radiopacidade intensa no interior do seio maxilar esquerdo (antrolito) próximo à raiz do dente 25, 
que apresentava extravasamento de cimento endodôntico. A paciente foi tratada por meio de desbridamento cirúrgico 
e o material colhido foi enviado para exame anatomopatológico. O laudo histopatológico descreveu um fragmento de 
lesão caracterizado por um emaranhado de hifas ramificadas envoltas por uma resposta inflamatória granulomatosa. 
Com base nessas informações, qual é a doença que a paciente apresenta? 

 

►a) Aspergilose. 
b) Candidíase crônica hiperplásica. 
c) Histoplasmose. 
d) Criptococose. 
e) Paracoccidioidomicose. 
 

26 - Sabe-se que o abuso do álcool causa ou exacerba muitas condições físicas. Uma higiene bucal precária, lesões de 
cárie e doença periodontal são achados comuns nos pacientes com alcoolismo crônico. Dessa forma, o cirurgião-
dentista precisa estar preparado para o atendimento a paciente com histórico de alcoolismo. Sobre o tema, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Hálito com cheiro de álcool, sangramento gengival e tumefação indolor das glândulas parótidas (sialoadenose) 
são sinais clínicos que podem auxiliar o cirurgião-dentista a reconhecer um paciente odontológico alcoólatra. 

(   ) O atendimento odontológico seguro de um paciente com história de doença hepática alcoólica ou de uso 
excessivo de álcool deve incluir a análise prévia de um hemograma, da contagem de plaquetas, da dosagem das 
enzimas transaminase glutâmica oxalacética (TGO) e transaminase glutâmica pirúvica (TGP), tempo de trombina 
e tempo de protrombina antes da realização de procedimentos invasivos. 

(   ) A indução de enzimas hepáticas e os efeitos do álcool no sistema nervoso central nos pacientes odontológicos 
com alcoolismo podem exigir o aumento da quantidade de anestésicos locais ou o uso de procedimentos 
ansiolíticos adicionais. 

(   ) O uso abusivo de álcool e tabaco são potentes fatores de risco para o carcinoma espinocelular bucal, e o cirurgião-
dentista precisa estar preparado para detectar lesões de tecido mole com potencial de malignização (leucoplasia 
e eritroplasia) em pacientes com alcoolismo crônico. 

 

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

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – V – V – V. 
 

27 - Paciente do sexo masculino de 14 anos de idade foi levado pelos pais à consulta odontológica. Durante a anamnese, 
a queixa foi a ausência de alguns dentes na boca. Os pais relataram que o paciente apresentou vários picos febris 
durante a infância de origem indeterminada. O exame extraoral revelou cabelos finos e esparsos e uma densidade 
diminuída de pelos dos cílios e sobrancelhas. Também apresentava múltiplas agenesias que foram confirmadas por 
meio de uma radiografia panorâmica. Os dentes irrompidos apresentavam uma morfologia alterada, pois a coroa dos 
molares exibia diâmetro reduzido e a dos incisivos eram cônicas, afiadas e pontiagudas. Com base nessas 
informações, qual é o diagnóstico para esse quadro clínico? 

 

a) Síndrome de Peutz-Jeghers. 
b) Doença de Addison. 
►c) Displasia ectodérmica hereditária. 
d) Doença de Crohn. 
e) Acromegalia.  
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28 - Em relação ao tratamento odontológico de pacientes grávidas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) A gengivite descamativa é a condição bucal mais comum durante a gravidez e representa uma resposta inflamatória 
exagerada da gengiva a fatores irritantes locais e à higiene bucal deficiente durante os períodos de maior secreção de 
estrogênio e progesterona. 

b) Durante a gravidez, o cirurgião-dentista poderá realizar tomadas radiográficas desde que sejam tomados alguns cuidados, 
tais como uso de técnicas de exposição rápida (filmes de exposição rápida ou imagens digitais), filtração, colimação e 
utilização de avental plumbífero. 

c) O segundo trimestre da gravidez é a fase mais segura para se realizar os procedimentos odontológicos de rotina, pois 
coincide com o início do período fetal, que diminui acentuadamente o risco de aborto. 

d) A realização de procedimentos odontológicos eletivos deverá ser evitada a partir da metade do terceiro trimestre, pois, se 
a mulher grávida ficar por um tempo muito prolongado na cadeira odontológica, poderá apresentar um quadro de 
hipotensão supina. 

e) A aspirina e as drogas anti-inflamatórias não esteroidais para o controle da dor em mulheres grávidas deverão ser evitadas, 
pois podem causar a constrição dos ductos arteriais, risco de hemorragia pós-parto e parto tardio. 

 
29 - Paciente do sexo masculino de 55 anos de idade procurou atendimento de urgência odontológica com queixa de 

odontalgia. Durante a anamnese, a principal queixa do paciente estava relacionada ao dente 14, que apresentava uma 
restauração de resina profunda e próxima ao teto da câmara pulpar. O paciente relatou sentir uma dor forte latejante e 
que não responde mais aos analgésicos comuns. O exame radiográfico e os testes de sensibilidade pulpar levaram ao 
diagnóstico de uma pulpite. Durante a consulta, o paciente relatou que sofre de arritmia cardíaca refratária, de 
ansiedade e de depressão há mais de cinco anos. Por esse motivo, ele faz uso diário de drogas antiarrítmicas e de um 
antidepressivo tricíclico. Baseado nessas informações, qual é o anestésico local mais recomendado para a realização 
da abertura da câmara pulpar com segurança? 

 

a) Prilocaína a 4% com epinefrina 1:200.000. 
►b) Mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. 
c) Lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. 
d) Lidocaína a 2% com epinefrina 1:50.000. 
e) Bupivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000. 
 

30 - Paciente do sexo feminino de 65 anos de idade procurou atendimento odontológico com queixa de “ferida na boca”. 
Durante a anamnese, a principal queixa do paciente estava relacionada ao surgimento de uma úlcera profunda com 
exposição do osso alveolar na região da mucosa gengival próxima aos dentes 47 e 48 há dois meses. A paciente relatou 
sentir um mal cheiro na boca e dor forte no local da úlcera, que não responde mais aos analgésicos comuns. Durante 
a consulta, relatou que faz uso diário de alendronato para tratamento de osteoporose há cinco anos. Baseado nessas 
informações, qual é a hipótese de diagnóstico para essa lesão bucal? 

 

a) Osteomielite de Garrè. 
b) Osteorradionecrose. 
c) Osteomielite focal esclerosante. 
►d) Osteonecrose induzida por bisfosfonato. 
e) Osteíte alveolar. 

 
31 - Na obtenção de um exame radiográfico, com um aumento na miliamperagem do equipamento teremos uma imagem 

com: 
 

a) alto contraste. 
b) baixo contraste. 
►c) densidade aumentada. 
d) densidade diminuída. 
e) maior detalhe. 
 

32 - Sobre os cimentos que liberam fluoretos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os cimentos odontológicos que liberam fluoretos usados como materiais restauradores possuem boa resistência 
quando comparados a resinas compostas e amálgamas. 

2. Esses cimentos devem ser usados em restaurações temporárias ou intermediárias, já que esses materiais podem 
ser facilmente removidos quando precisam ser substituídos. 

3. O uso do cimento de ionômero de vidro é contraindicado em restaurações definitivas. Contudo, devem ser usados 
para restaurações em pacientes com alto índice de cárie. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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33 - A angulação vertical incorreta durante a obtenção de uma radiografia periapical resulta em uma imagem com erro. 
Sendo assim, uma angulação vertical excessiva, negativa ou positivamente, resulta em imagens: 

 

a) sobrepostas. 
b) parciais. 
c) borradas. 
d) alongadas. 
►e) encurtadas. 

 

 
34 - Considerando o Código de Ética Odontológica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário do paciente os dados clínicos necessários para a 
boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, 
assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia. 

(   ) Os profissionais da Odontologia poderão usar os formulários de instituições públicas para prescrever, 
encaminhar pacientes verificados em clínica privada, desde que efetivamente prestem serviços em ambos os 
locais. 

(   ) Constitui infração ética deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo 
paciente ou por seu representante legal. 

(   ) Constitui infração ética deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia. 
 

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

►a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – V – V. 

 

 
35 - Em relação à classificação dos cimentos de ionômero de vidro segundo Tay e Lynch (1989), numere a coluna da direita 

de acordo com sua correspondência com a da esquerda. 
 

1. Tipo I. 
2. Tipo II. 
3. Tipo III. 
4. Tipo IV. 

(   ) Indicados para restaurações. 
(   ) Ionômeros modificados por resina (foto-ativados). 
(   ) Indicados para cimentações de incrustações, coroas, próteses e dispositivos ortodônticos. 
(   ) Indicados para forramento ou base e selamento de cicatrículas e fissuras. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 4 – 2. 
►b) 2 – 4 – 1 – 3. 
c) 4 – 1 – 3 – 2. 
d) 4 – 2 – 1 – 3. 
e) 2 – 4 – 3 – 1. 
 

 
36 - Com relação à epidemiologia, considere os seguintes objetivos: 
 

1. Identificar a etiologia de uma certa doença e os seus fatores de risco. 
2. Dimensionar o processo de saúde na comunidade e sua variabilidade. 
3. Encontrar resultados que possam subsidiar ações e intervenções públicas para a melhoria das condições de vida 

e saúde da população. 
 

É/São objetivo(s) da epidemiologia: 
 

a) 3 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
►c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 

 
37 - É atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

a) a formação de recursos humanos nas áreas biológica, nutricional e de saúde. 
b) a formulação da política de produção, utilização e distribuição de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
c) a revisão periódica da listagem de condições de saúde de áreas rurais em desenvolvimento. 
d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a situação econômica e saúde dos 

trabalhadores brasileiros. 
►e) a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
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38 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes linhas de ação do Programa Brasil Sorridente: 
 

(   ) Credenciamento e gestão de laboratórios de prótese próximos aos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEOs). 

(   ) Ampliação e qualificação da Atenção Especializada, notadamente com a implantação de Centros de 
Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. 

(   ) Ampliação e qualificação da Atenção Especializada, abrangendo também a Assistência Hospitalar. 
(   ) Reorganização da Atenção Básica em saúde bucal, principalmente com a implantação das Equipes de Saúde 

Bucal na Estratégia Saúde da Família. 
 

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

a) V – F – V – V. 
►b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – V. 
 

39 - Com base nas definições dos termos gerais utilizados em anatomia dos ossos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Processo é uma projeção linear de osso ou uma pequena elevação no osso. 
b) Tubérculo é uma projeção óssea pontiaguda, em forma de espinha. 
c) Seio é uma abertura ou orifício no osso que permite a passagem de vasos e nervos. 
►d) Fossa é uma área larga, rasa, escavada ou deprimida no osso. 
e) Canal é um espaço oco ou uma grande cavidade no osso, que pode ser dividida por septos ósseos. 

 
40 - Para realizar a odontometria do canal mésio-vestibular do dente 16 por meio de uma radiografia periapical, muitas 

vezes é necessário evidenciar a raiz que contém esse canal. Qual deve ser a incidência do feixe de raios X para esse 
caso? 

 

►a) Disto-radial. 
b) Orto-radial. 
c) Mésio-radial. 
d) Ocluso-radial. 
e) Ápico-radial. 

 
 

 
Redação - vide verso 
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RASCUNHO

 

O senador Aníbal Diniz apresentou um projeto de lei (431/2014) cuja Ementa e Justificação são as seguintes: 
 

Ementa 
Reconhece a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga, passando a União a assegurar sua existência, 
universalização e continuidade, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que também é alterada, estabelecendo que o 
serviço de acesso à internet em banda larga será prestado em regime público. 
 
Justificação (versão abreviada) 
As tecnologias de informação e comunicação representam, na era contemporânea, uma das principais ferramentas de inclusão e 
desenvolvimento social. A internet permite não apenas a interação social, mas principalmente o acesso a informações, bens culturais, 
conhecimentos científicos e serviços públicos e privados. O acesso à internet em banda larga também é instrumento que amplifica 
a eficácia, efetividade e eficiência das políticas públicas para a educação, saúde, segurança pública, defesa nacional, prevenção de 
catástrofes e demais serviços de governos executados em suas distintas esferas.  
 

Esta proposição tem o objetivo de reconhecer a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. Em consequência 
disso, a União torna-se responsável por garantir a existência, a continuidade e, sobretudo, a universalização do serviço, o qual 
passará a ser prestado em regime público. Esta prestação poderá ser concomitante, ou não, à prestação em regime privado, 
conforme decisão posterior do Poder Executivo.  
 

Este projeto está amparado em alguns princípios fundamentais da organização do setor de telecomunicações, todos definidos na 
LGT (Lei Geral de Telecomunicações). O primeiro afirma que o poder público tem o dever de garantir, a toda a população, o acesso 
às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas (art. 2º, I). O segundo procura estimular a expansão 
do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira (art. 2º, 
II). O terceiro dá o direito ao consumidor de ter acesso a serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade 
adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional (art. 3º, I). Verifica-se, desde logo, que esta proposição está em 
consonância com todos os princípios citados. 
 

Convém salientar que os serviços essenciais, como é o caso do acesso à internet em banda larga, por serem indispensáveis à 
normalidade das relações sociais, possuem natureza pública. Ora, se todos os serviços públicos, como os prestados por hospitais, 
aeroportos, defesa civil, bombeiros, polícia, distribuição de eletricidade, etc., dependem da interligação com a rede telefônica e da 
conexão com a internet, conclui-se que a telefonia fixa e também o serviço de acesso à internet em banda larga são indispensáveis 
ao bem estar público. Pelos argumentos, percebe-se a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. De acordo 
com o art. 65, § 1º, da LGT, “não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse 
coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização”. Hoje, no entanto, o serviço de acesso à internet em 
banda larga é prestado exclusivamente em regime privado, descumprindo o que preceitua o próprio marco legal do setor. Este 
projeto visa, portanto, a corrigir tal distorção, colocando, no parágrafo único, do art. 64, da LGT, o serviço de acesso à internet em 
banda larga em igualdade de condições com o serviço telefônico fixo comutado em nosso marco legal, atualmente o único serviço 
de telecomunicações prestado em regime público.  
 
Escreva um texto expositivo e argumentativo. Seu texto deve: 
 

a) sintetizar o projeto de lei e suas motivações; 
b) incluir seu posicionamento a respeito do projeto. 
 
O texto deve ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas.  
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