
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 04/05/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de 05/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 03 DE MAIO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
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PARTE I – ODONTÓLOGO 
 
01 - A constituição de 1988 incorporou as propostas da 
Reforma Sanitária e foi constitucionalmente criado o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os princípios doutrinários e 
organizativos do SUS estão baseados nos preceitos 
constitucionais e, dentre eles, a garantia de acesso de toda e 
qualquer pessoa com igualdade de condições aos diferentes 
níveis de complexidade do sistema, de acordo com a 
necessidade que o caso requeira, assim como a garantia de que 
as ações coletivas serão dirigidas por prioridades ampla e 
publicamente reconhecidas. Esse princípio do SUS é 
denominado: 

A) Equidade 
B) Descentralização 
C) Universalidade 
D) Regionalização 
E) Hierarquização 

 
02 - A gestão democrática do SUS, que se efetiva 
principalmente através das Conferências de Saúde e dos 
Conselhos de Saúde, é um importante modelo de participação 
da cidadania, que se dá através da sociedade civil organizada e 
da consagração do processo de controle social. Com relação à 
participação dos cidadãos no Sistema Único de Saúde é 
INCORRETO afirmar que: 

A) Os Conselhos de Saúde devem existir nos três níveis 
de governo e são órgãos consultivos de caráter 
permanente, compostos com a representatividade de 
toda a sociedade. 

B) Os Conselhos de Saúde devem ser criados por lei do 
respectivo âmbito de governo, em que serão definidas 
a composição do colegiado e outras formas do seu 
funcionamento. 

C) As Conferências de saúde são fóruns com 
representação de vários segmentos da sociedade, que 
se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação de 
saúde e ajudar na definição da política de saúde. 

D) A composição do Conselho de Saúde deve ser 
paritária, com metade dos seus membros 
representando os usuários e a outra metade, 
trabalhadores de saúde, o governo e prestadores 
privados. 

E) As Conferências de Saúde são espaços democráticos 
de construção da política de Saúde e devem ocorrer a 
cada quatro anos. 

 
03 - O diagnóstico comunitário representa a tecnologia 
necessária para organizar o processo de trabalho de equipes 
multiprofissionais, que enfrentam problemas mal-estruturados, 
complexos, heterogêneos, com necessidades diferentes e perfis 
de extrema vulnerabilidade. Sobre ele, analise as alternativas 
abaixo:  
I. O diagnóstico comunitário é uma fotografia da realidade local 
de uma população em determinado período de tempo, levando 
em conta os recursos disponíveis da comunidade e as questões 
culturais, políticas e sociais relacionadas com o processo saúde 
e doença.  
II. A realização de um diagnóstico em um território visa 
também Identificar instituições de saúde, de ensino, religiosas e 
outras que possam ser inseridas no universo das ações de 
promoção da saúde e prevenção de adoecimento.  

III. Conhecer o território implica em um processo de 
reconhecimento e apropriação do espaço local e das relações da 
população da área de abrangência com a unidade de saúde, 
levando em consideração dados como perfil demográfico e 
epidemiológico da população. 
Estão CORRETAS  

A) Apenas as afirmações I e II.  
B) Apenas as afirmações I e III.  
C) As afirmações I, II e III.  
D) Apenas as afirmações II e III.  
E) Apenas a afirmação II.  

 
04 - Considere as seguintes afirmativas, a respeito do 
Processo Saúde-Doença.  
I - Em termos da determinação causal, pode-se dizer que o 
processo saúde-doença representa o conjunto de relações e 
variáveis que produz e condiciona os estados de saúde e de 
doença de uma população, modificando-se nos diversos 
momentos históricos e do desenvolvimento científico da 
humanidade.  
II-- A saúde deve ser entendida como componente da 
ausência de doença. Assim, não é um “bem comum”, mas um 
“bem de troca”. Cada um (nem sempre todos) pode ter 
assegurado o direito à saúde, a partir da aplicação e da 
utilização de toda a riqueza disponível, dos conhecimentos e 
da tecnologia desenvolvida pela sociedade nesse campo.  
 III- Em relação ao processo saúde-doença, deve-se considerar 
também os conceitos de que é ser ou estar doente ou que é ser 
ou estar saudável, que envolvem, como base de discussão 
preliminar e de compreensão, as categorias “representação 
dos indivíduos” e “representação dos profissionais” ou, 
mesmo, das instituições de saúde. 
IV- Reconhecendo a abrangência e a complexidade causal, 
saúde e doença podem ser consideradas de causação aleatória.  
A opção em que as afirmativas estão CORRETAS é:  

A) II e IV  
B) I, II e IV  
C) I, III e IV  
D) I e III 
E) II e III  

 
05 - Para efetivação do SUS é necessário o fortalecimento da 
Atenção Básica, entendendo-a como o contato preferencial 
dos usuários com o sistema de saúde. Em relação à 
ATENÇÃO BÁSICA, analise as afirmações abaixo: 
I) Constitui um conjunto de ações de saúde, direcionadas 
apenas ao âmbito coletivo, que abrange a promoção e 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas 
no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. 
II) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob 
forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações de 
territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária. 
III) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior freqüência e relevância em seu território. 
IV) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. 



 

 

 

  

V) A efetivação das ações da Atenção Básica depende 
fundamentalmente de uma sólida política de educação 
permanente, capaz de produzir profissionais com habilidades 
e competências que lhes permitam compreender e atuar no 
SUS. 

A) Apenas 4 afirmativas são corretas. 
B) Apenas 1 afirmativa é correta. 
C) Apenas 2 afirmativas são corretas. 
D) Apenas 3 afirmativas são corretas. 
E) Todas as 5 afirmativas são corretas. 

 
06 - A inserção da saúde bucal na estratégia Saúde da 
Família representou a possibilidade de criar um espaço de 
práticas e relações a serem construídas para a reorientação 
do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde 
bucal no âmbito dos serviços de saúde. Com base na 
Estratégia Saúde da Família, considere as seguintes 
afirmativas: 
1. A Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe 
multiprofissional cujo campo disciplinar de atuação é o 
indivíduo, onde cada um dos profissionais de saúde 
desenvolve ações de saúde ora comuns, ora devendo ser 
preservadas as especificidades de seus núcleos de atuação 
e competência.   
2. O profissional que atua na Estratégia Saúde da Família 
deve ser um profissional altamente capacitado, 
especialista, com forte visão biológica, pautando suas 
ações no tratamento das principais doenças que acometem 
a coletividade. 
3. É atribuição do cirurgião-dentista na ESF, participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativa 1 é verdadeira. 
B) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
D) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
E) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

 
07 - O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), instituído pela 
Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011, objetiva 
Induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade 
da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade 
comparável nacional, regional e localmente, de maneira a 
permitir maior transparência e efetividade das ações 
governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. 
As equipes de atenção básica serão certificadas, conforme 
o seu desempenho, considerando três dimensões: 
Implementação de processos auto-avaliativos, e 
verificação do desempenho alcançado para o conjunto de 
indicadores contratualizados e verificação de evidências 
para um conjunto de padrões de qualidade. O Percentual 
da Nota Final da Certificação referente à verificação do 
desempenho alcançado para o conjunto de indicadores 
contratualizados é: 

A) 30% 
B) 20% 
C) 70% 
D) 40% 
E) 60% 

 

08 - A portaria nº 3.840, de 7 de dezembro de 2010 inclui a 
saúde bucal no monitoramento e avaliação do Pacto pela 
Saúde. Considerando que o monitoramento do Pacto pela 
Saúde deve ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e 
responsabilidades que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão, podemos citar como um dos indicadores estabelecidos 
para as equipes de saúde bucal: 

A) Média de atendimentos de urgência odontológica por 
habitante. 

B) Taxa de incidência de alterações da mucosa oral. 
C) Razão entre tratamentos concluídos e primeiras 

consultas odontológicas programáticas. 
D) Cobertura de primeira consulta de atendimento 

odontológico à gestante. 
E) Cobertura Populacional estimada das Equipes de 

Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família. 
 
09 - A Política Nacional de Saúde Bucal, intitulada Brasil 
Sorridente, propicia a ampliação e a qualificação da Atenção 
Especializada em Saúde Bucal, através de uma de suas 
principais linhas de atuação, com a implantação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO). Qual das especialidades 
citadas abaixo NÃO está contemplada nos serviços mínimos 
que devem ser oferecidos à população pelos Centros de 
Especialidades Odontológicas: 

A) Endodontia 
B) Prótese 
C) Periodontia especializada 
D) Atendimento a portadores de necessidades especiais 
E) Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros 

 
10 - A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e 
análise permanentes da situação de saúde da população, 
articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar 
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem 
em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da 
atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como 
coletiva dos problemas de saúde. Diante disso, relacione os 
componentes da vigilância em saúde com suas respectivas 
ações e assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
 

1. Vigilância 
Epidemiológica 

 ( ) ações de monitoramento contínuo do 
país / estado / região / município / 
território, por meio de estudos e análises 
que revelem o comportamento dos 
principais indicadores de saúde, 
priorizando questões relevantes e 
contribuindo para um planejamento de 
saúde mais abrangente. 

2. Vigilância 
Sanitária 

( )  conhecimento e à detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes do 
ambiente que interferiram na saúde 
humana; recomendar e adotar medidas de 
prevenção e controle dos fatores de risco. 

3. Vigilância 
Ambiental em 
Saúde 

(  ) conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de 
se recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou 
agravos 



 

 

 

  

4. Vigilância da 
Saúde do 
Trabalhador 

( ) Abrange o controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as 
etapas e processos, da produção ao 
consumo; e o controle da prestação de 
serviços que, direta ou indiretamente, se 
relacionam com a saúde 

5. Vigilância da 
Situação de 
Saúde 

( ) conjunto de atividades destinadas à 
promoção e proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho 

 

A) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 
C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
D) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 
E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

 
11 - A Notificação é a comunicação da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária para fins de adoção de medidas de intervenção 
pertinentes. Marque a alternativa que representa os 
responsáveis pela notificação, principal fonte da vigilância 
epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se 
desencadeia o processo informação-decisão-ação. 

A) Gestores do Sistema Único de Saúde 
B) Médicos 
C) Profissionais de saúde ou qualquer cidadão 
D) Médicos; enfermeiros e cirurgiões-dentistas 
E) Todos os profissionais de saúde 

 
12 - A promoção de saúde é uma estratégia de articulação 
transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que 
colocam a saúde da população em risco e às diferenças 
entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso 
País, visando à criação de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade. Qual das alternativas abaixo 
representa princípios inerentes à promoção da saúde: 

A) Concepção holística da saúde, equidade, 
intersetorialidade, participação social e 
sustentabilidade. 

B) Intersetorialidade; participação social; ações 
fragmentas e especialização profissional. 

C) Participação popular; cidadania; concepção holística 
da saúde; qualidade de vida e tecnicismo. 

D) Universalidade; integralidade; equidade; participação 
popular e ações centradas na doença. 

E) Prevenção; educação em saúde; visão holística da 
saúde; trabalho em equipe e medicalização. 

 
13 - Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas 
públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era 
extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se 
acostumassem a só procurar atendimento odontológico em 
casos de dor. Para mudar esse quadro, em 2003 o Ministério da 
Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa 
Brasil Sorridente e, em relação a essa política, analise as 
afirmativas abaixo: 
I- O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de medidas 
que têm como objetivo garantir as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, 
entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e 
qualidade de vida da população. 

II- Sua principal meta é a reorganização da prática e a 
qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações em 
saúde bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com 
ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos 
brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
III- As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a 
reorganização da atenção básica em saúde bucal 
(principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal 
ESB na Estratégia Saúde da Família), a ampliação e 
qualificação da atenção especializada (especialmente com a 
implantação de Centros de Especialidades Odontológicas - 
CEO e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD) 
e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento 
de águas de abastecimento público. 
IV- O Brasil Sorridente contempla ainda o Brasil Sorridente 
Indígena e apresenta interface com outras ações desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde, o que ajuda a compreender seu 
alcance. 
V-  O Brasil Sorridente articula também ações 
intraministeriais e interministeriais. 
A quantidade de itens corretos é igual a: 

A) 2 
B) 3 
C) 1 
D) 5 
E) 4 

 
14 - Sete anos após o lançamento do Brasil Sorridente, o 
Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de 
Saúde Bucal, conclui em 2011 o quarto levantamento 
epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal, 
intitulado SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal, que analisou a situação da saúde bucal da população 
brasileira com o objetivo de proporcionar ao SUS 
informações úteis ao planejamento de programas de 
prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto no 
âmbito estadual e municipal. Levando em consideração seus 
principais resultados, é INCORRRETO afirmar que: 

A) Aos cinco anos de idade uma criança brasileira 
possui, em média, 2,43 dentes com experiência de 
cárie, com predomínio do componente cariado, que 
é responsável por mais de 80% do índice. 
Novamente diferenças são observadas entre as 
regiões. As médias do índice ceo-d são mais 
elevadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste 
em comparação com as regiões Sul e Sudeste. 

B) Crianças brasileiras de 12 anos de idade e 
adolescentes de 15 a 19 anos apresentam, 
respectivamente, em média 2,07 e 4,25 dentes com 
experiência de cárie dentária 

C) A partir da análise da condição periodontal, pode-se 
observar que a prevalência de sangramento gengival 
aumenta dos 12 anos à vida adulta decrescendo nos 
idosos. 

D) A prevalência de traumatismo dentário foi 20,5%. O 
tipo de lesão mais frequente foi a fratura de dentina 
(16,5% ou 80% dos casos). 

E) No Brasil, 16,7% apresentavam fluorose, sendo que 
15,1% foram representados pelos níveis de 
severidade muito leve (10,8%) e leve (4,3%). 
Fluorose moderada foi identificada em 1,5% das 
crianças. O percentual de examinados com fluorose 
grave pode ser considerado nulo. 



 

 

 

  

15 - A ergonomia aplicada à prática odontológica tem como 
objetivo a racionalização do atendimento, permitindo que o 
profissional produza mais e melhor, evitando a fadiga e o 
desgaste desnecessários e, ao mesmo tempo, oferecendo 
segurança e conforto ao paciente.  Dessa forma, algumas 
regras abaixo devem ser seguidas no decorrer de suas 
atividades, no intuito de prevenir os infortúnios do trabalho, 
decorrentes de grande desgaste físico como conseqüência da 
postura de trabalho, com EXCEÇÃO de: 

A) Deve-se escolher a melhor postura para se 
trabalhar de acordo com a exigência da tarefa. 

B) As bancadas de trabalho devem ser estruturadas de 
tal forma que o corpo trabalhe na vertical, sem 
curvamento do tronco e sem elevação dos 
membros superiores. 

C) Eliminar os esforços estáticos. 
D) Trabalhar com as costas relativamente retas e 

apoiadas no encosto do mocho. 
E) O corpo deve trabalhar, de forma desejável, com 

torque em ângulo de 45 graus. 
 
16 - A biossegurança em Odontologia compreende o conjunto 
de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe 
e os pacientes em ambiente clínico. Essas medidas 
preventivas abrangem práticas ergonômicas no 
desenvolvimento do exercício da profissão, controle dos 
riscos físicos e químicos e princípios de controle da infecção. 
Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a única que 
está CORRETA em relação à biossegurança na prática 
profissional: 

A) Muitas doenças podem ser contraídas no consultório 
dentário. Causadas por vírus são citadas 
principalmente: catapora, mononucleose infecciosa, 
hepatite (B, C e D), conjuntivite herpética, herpes 
simples, herpes zoster, sarampo, rubéola, caxumba e 
AIDS. Causadas por bactérias são importantes: 
tuberculose, sífilis e pneumonia. 

B) No consultório odontológico, são três as vias 
possíveis de infecção cruzada: do paciente para o 
profissional, do profissional para os pacientes e de 
paciente para paciente através do profissional. 

C) Em procedimentos críticos de longa duração, acima 
de 5 horas recomenda-se a troca das luvas durante o 
procedimento.  

D) A imunização é indispensável para completar as 
barreiras de proteção pessoal. Todas as pessoas 
expostas à contaminação (profissionais, alunos e 
funcionários) devem ser vacinadas contra Hepatite 
A; B e C (obrigatórias), tuberculose (BCG), tétano e 
difteria, sarampo e rubéola. 

E) Os artigos não-críticos - são aqueles que entram em 
contato com a mucosa íntegra e/ou pele não íntegra. 
Ex.: material para exame clínico (pinça, sonda e 
espelho); condensadores; moldeiras; porta-grampos. 

 
17 -  Em relação à fluoretação das águas de abastecimento 
público, assinale a alternativa FALSA: 

A) É considerada por muitos autores como o mais 
seguro, simples, efetivo e econômico método de 
prevenção da cárie dental aplicado em âmbito 
coletivo, sendo recomendado por praticamente todas 
as organizações nacionais e internacionais de saúde 

B) A efetividade dessa medida vai depender da 
manutenção de teor adequado de flúor. Esse teor é 
definido de acordo com a variação da temperatura 
local, considerando a média das temperaturas mínimas 
diárias da região obtidas durante os últimos seis 
meses. 

C) A efetividade dessa ação depende de sua continuidade 
ao longo dos anos. 

D) Desde 1974, o Brasil possui uma legislação específica 
a respeito da fluoretação das águas de abastecimento 
público, por meio da lei 6050, de 24 de maio. 

E) Na década de 1950, a primeira cidade brasileira a ter 
suas águas de abastecimento público fluoretadas foi 
Baixo Guandu, no Espírito Santo, em uma ação 
promovida pela Fundação Serviços de Saúde Pública. 

 
18 - O fator etiológico primário da cárie é o biofilme dentário. 
Somente a partir das interações do tipo lectina, que ocorre por 
meio das adesinas bacterianas e dos carboidratos da película, é 
que se caracteriza a especificidade da ligação bactéria-dente na 
constituição do biofilme. Esse processo é considerado 
específico e seletivo, pois somente bactérias que possuem 
adesinas específicas para os carboidratos da película vão 
conseguir aderir inicialmente. Entre as bactérias responsáveis 
por essa adesão inicial destaca-se: 

A) Estreptococos mutans 
B) Estreptococos gingivalis 
C) Estreptococos oralis 
D) Lactobacilos 
E) Estafilococos aureus 

 
19 - Os bochechos com soluções a base de fluoretos têm 
alcançados grande sucesso no mundo inteiro, por sua 
comprovada eficácia, reduzido custo e facilidade de aplicação. 
As soluções mais usadas são o fluoreto de sódio (NaF) neutro 
ou ácido (PH próximo a 4,0) e a concentração indicada para o 
uso semanal é: 

A) 0,5% 
B) 0,05% 
C) 0,02% 
D) 0,2% 
E) 5% 

 
20 - Complete as sentenças abaixo com V para verdadeiro e F 
para falso e assinale a alternativa que representa a sequência 
correta. 
( ) Comumente são utilizados dois tipos de compostos 
fluoretados nas formulações dos dentifrícios: fluoreto de sódio 
(NaF) e o monofluorfosfato de sódio (MFP). 
(  )  A ação desses dois compostos (fluoreto de sódio e o 
monofluorfosfato de sódio) é diferente na cavidade oral, 
distiguindo-se na maneira de atuação do flúor no processo de 
remineralização do esmalte dentário. 
(  ) A resolução n. 79, de 28 de agosto de 2000, determinou que 
os dentifrícios tenham no máximo 0,13% de F ( 1.300 ppmF). 
(   ) O que se busca na utilização do dentifrício fluoretado é o 
benefício anticárie e este só é verdadeiramente alcançado com 
formulações de no mínimo 1.000 ppmF. 
( ) Atualmente não é recomendado a utilização de dentifrício de 
baixa concentração de flúor para crianças. O que deve haver é a 
utilização vigilante da quantidade de dentifrícios a ser 
dispensada na escova. 
 



 

 

 

  

A) V, V, V, F, F 
B) F, F, F, V, V 
C) V, F, F, V, V 
D) V, F, V, V, V 
E) V, F, F, F, V 

 
21 - Levando em consideração a Doença Periodontal, leia as 
afirmativas a seguir: 
1. A terapia mecânica é o “padrão ouro” do tratamento 
periodontal, e tem se mostrado efetiva há muitos anos. 
Entretanto, além da habilidade do profissional no debridamento 
mecânico, a manutenção da saúde depende de vários fatores 
adjacentes, como manutenção da higiene oral pelo paciente, o 
controle da microbiota periopatogênica e a resposta imune 
favorável. 
2. O uso de antibióticos sistêmicos no tratamento periodontal é 
mais uma “arma” auxiliar no controle da doença, pois, devido 
aos inúmeros efeitos adversos e a crescente resistência 
bacteriana, a indicação de tais agentes precisa ser bastante 
criteriosa. 
3. O uso de antibióticos no controle das infecções periodontais 
está baseado nas evidencias experimentais, que sugerem que 
existem patógenos específicos relacionados a ela, como os 
microorganismos aeróbicos e Gram-positivo; além disso, os 
antibióticos atingem áreas relativamente inacessíveis da 
cavidade oral, como as mucosas, tonsilas, furcas, túbulos 
dentinarios. 
4. Com base na localização, os abscessos do periodonto são 
subdivididos em gengivais; periodontais e pericoronários, cujo 
tratamento básico é praticamente o mesmo. Numa primeira 
etapa é feita a descontaminação local por meio de drenagem da 
coleção purulenta e numa sessão subseqüente, a instrumentação 
periodontal com ou sem acesso cirúrgico, seguido de um 
meticuloso controle de biofilme dental. 
Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas a alternativa 1 está correta 
B) Apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
C) Apenas a alternativa 2 e 3 estão corretas 
D) Apenas a alternativa 2 e 4 estão corretas 
E) Apenas a alternativa 4 está correta 

 
22 - Em odontologia, são variadas as situações nas quais há 
necessidade do cirurgião-dentista prescrever uma droga 
analgésica/antitérmica, visando o controle da doe 
e,eventualmente, da febre. Nessas situações, qual das drogas 
abaixo está contra-indicada para pacientes com 
hipersensibilidade aos derivados da pirazolona: 

A) Ácido acetilsalicílico 
B) Indometacina 
C) Piroxicam 
D) Paracetamol 
E) Dipirona 

 
23 - De acordo com a classificação dos antibióticos, baseada na 
eficácia terapêutica contra determinadas espécies de 
microrganismos, relacione a primeira coluna com a segunda: 

1. Ação principal contra 
bactérias Gram-positivas 

(   ) amoxicilina 

2. Ação principal contra 
bactérias gram-negativas 

(   ) penicilina V 

3. Ação similar contra 
bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas 

(   ) aminoglicosídeo 
 

A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 2, 1 

 

24 - Em virtude da dor, muitos procedimentos odontológicos 
seriam impraticáveis caso não existisse o recurso da anestesia 
local. Vários são os anestésicos locais utilizados na prática do 
cirurgião-dentista. Escolha abaixo o anestésico local que 
apresenta potência anestésica similar à da lidocaína, mas é 
metabolizado mais rapidamente do que a lidocaína, no fígado e 
nos pulmões, sendo que a orto-toluidina, seu principal 
metabólito, pode induzir a formação de metemoglobina e 
causar metemoglobinemia, no caso de sobredosagem: 

A) Bupivacaína 
B) Mepivacaína 
C) Articaína 
D) Prilocaína 
E) Ropivacaína 

 

25 - São recomendadas as seguintes normas ao cirurgião-
dentista para evitar reações adversas dos anestésicos locais em 
crianças, com EXCEÇÃO de: 

A) Usar soluções anestésicas sem vasoconstritor, para 
aumentar a velocidade de absorção e a duração da 
ação. 

B) Possuir um bom conhecimento da solução anestésica a 
ser usada 

C) Injetar a solução anestésica lentamente 
D) Usar o menos volume e a menor concentração 

possíveis de anestésico local que produza anestesia 
satisfatória 

E) Evitar injeção intravascular 
 

26 - Algumas síndromes emergenciais podem ocorrer no 
consultório odontológico, dentre elas a perda temporária e 
momentânea da consciência, devido a uma diminuição da 
oxigenação cerebral, consequência da redução do fluxo 
sanguíneo para o cérebro, apresentando como sinais e sintomas 
a palidez, hipotensão, taquicardia, escurecimento da visão, 
zumbido, sonolência e sensação de vazio gástrico. Quadro 
causado por uma resposta autonômica exagerada ou anormal a 
vários estímulos emocionais, como ansiedade excessiva, ou não 
emocionais, como fome, exaustão, ambiente quente e outros. O 
quadro descrito anteriormente corresponde a: 

A) Síncope 
B) Angina Pectoris 
C) Crise Hipertensiva 
D) Acidente vascular Cerebral 
E) Infarto do miocádio 

 

27 - Identifique abaixo a alternativa que corresponde aos 
principais fatores de risco para o câncer de boca: 

A) Tabagismo, etilismo, genética, desnutrição, idade 
inferior a 40 anos 

B) Idade superior a 40 anos, tabagismo, etilismo, 
exposição solar, HPV. 

C) Etilismo, HPV, exposição solar, uso de prótese mal 
adaptada, sexo feminino. 

D) HPV, exposição solar, uso de prótese mal adaptada, 
radioterapia. 

E) Sexo masculino, HIV, uso de prótese mal adaptada, 
raça negra, genética. 

 



 

 

 

  

28 - A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
atinge o sistema imunológico do indivíduo, tornando-o 
susceptível ao desenvolvimento de infecções oportunistas 
e neoplasias malignas. As lesões bucais estão fortemente 
associadas à infecção ao Vírus da imunodeficiência 
adquirida (HIV), sendo que os portadores apresentam, 
geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na 
cavidade bucal. Qual das manifestações bucais abaixo 
corresponde à AIDS: 

A) Hálito cetônico 
B) Câncro 
C) Fluorose 
D) Cáries 
E) Candidíase 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

De quem são os meninos de rua? 
 

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, 
falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não 
tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. 
Queria saber a hora.  

Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não 
era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino 
De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta 
de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for 
roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 
quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque 
pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 

Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os 
tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e 
das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e 
excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, 
talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando 
sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos 
acercamos protetores, perguntando se está perdida, ou 
precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança 
maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na 
mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos 
pensando vagamente no seu abandono [...]. 

COLASANTI, Marina. A casa das palavras.  
São Paulo: 

Ática, 2006. p. 40. (Fragmento). © by Marina 
Colasanti. 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. A narradora destacou com iniciais maiúsculas as expressões 
“Menino De Família e Menino De Rua”, possivelmente para 
criticar o fato de que as pessoas, em geral, rotulam umas às 
outras, principalmente quando se discriminam. 
II. A atitude da narradora, recriminada por ela própria, difere da 
maioria das pessoas quando uma criança de rua se aproxima. 
III. O texto apresenta passagens comprovando que a narradora 
se inclui entre as pessoas cujo comportamento ela recrimina. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

30 - Das afirmações seguintes: 
I. O que mais surpreende a narradora quanto a divisão de 
classes entre os meninos, é a atitude das pessoas em relação aos 
meninos de rua: o fato de elas não se comoverem com o 
abandono dessas crianças como se comoveriam com o 
abandono de uma criança “de família”. 
II. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e 
uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção e em destaque expressa oposição. 
III. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai 
e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção OU introduz a alternativa de que uma mãe apenas 
poderia ter gerado os meninos de rua, exprimindo a exclusão do 
pai e também de uma família. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Releia o trecho: 
“ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles 
filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, 
portanto, das outras crianças [...]. É por isso, talvez, que, se 
vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num 
shopping center ou num supermercado” 
 

Que sentido ou valor semântico expressa cada uma das 
conjunções coordenativas destacadas? 

A) “PORTANTO” expressa uma alternância e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

B) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” expressa ideia de acréscimo. 

C) “PORTANTO” expressa oposição e “POR ISSO” 
expressa ideia de acréscimo. 

D) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

E) “PORTANTO” expressão ideia de explicação e “POR 
ISSO” a ideia de conclusão. 

 
As questões de 32 a 34 referem-se ao texto seguinte 
 

Ao desconcerto do mundo 
 

Os bons vi sempre passar  
No Mundo graves tormentos; 
E pera mais me espantar, 
Os maus vi sempre nadar  
Em mar de contentamentos. 
Cuidando alcançar assim 
O bem tão mal ordenado,  
Fui mau, mas fui castigado, 
Assim que só pera mim 
Anda o Mundo concertado. 

CAMÔES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 475-476. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Nesses versos, o eu lírico compara o destino das pessoas no 
mundo e conclui que os bons vivem em constante alegria e que 
os maus sofrem grandes desventuras. 
II. Segundo o eu lírico, há justiça no mundo, onde os maus são 
considerados culpados e os bons, inocentados. 
III. Decepcionado, o eu lírico decidiu agir como os maus, na 
ilusão de viver feliz, porém com ele o mundo agiu com rigor. 



 

 

 

  

A) Apenas o item III está correto. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Estão corretos os itens II e III. 
E) Todos estão incorretos. 

 
33 - Nos versos “Os bons vi sempre passar” e “Os maus vi 
sempre nadar”, as palavras destacadas pertencem ao 
seguinte processo de formação: 

A) Derivação imprópria 
B) Composição por justaposição 
C) Composição por aglutinação 
D) Derivação parassintética 
E) Hibridismo 

 
34 - Identifique a alternativa que apresenta, 
respectivamente, vocábulos do poema formados por 
derivação prefixal e derivação sufixal. 

A) mundo | contentamentos 
B) tormentos | concertado 
C) desconcerto | passar 
D) alcançar | castigado 
E) ordenado | desconcerto 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 

35 - É possível identificar no segundo quadro da tira uma 
oração: 

A) subordinada adverbial final 
B) subordinada adverbial consecutiva 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada adverbial proporcional 
E) subordinada adverbial predicativa 

 
36 - Identifique a função morfológica da palavra “QUE” 
na seguinte frase “Um relatório mundial destaca que é 
necessária uma urgente proteção ao meio ambiente”. 

A) conjunção subordinada integrante 
B) pronome indefinido 
C) pronome relativo 
D) partícula expletiva 
E) substantivo 

 
37 - Nos versos “Uma havia / que dentre as outras mais 
graves / tão clara e alta se erguia...”, a função sintática do 
termo destacado é: 

A) sujeito 
B) predicativo do objeto 
C) aposto 
D) complemento nominal 
E) vocativo 

 
 
 

38 - Identificamos exemplo da figura de linguagem 
“prosopopeia” em: 

A) “O mundo em mil pedaços se converte”. 
B) “O amor é um contentamento descontente”. 
C) “Recendia pela sala um perfume macio e doce”. 
D) “É noite! As sombras correm nebulosas”. 
E) “Porém se acaba o sol, por que nascia?” 

 
39 - A regência verbal está correta e todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Os bombeiros responderam ao chamado 
prontamente. 

B) Ela necessitava seu consentimento. 
C) Fazer mais convites implica maiores gastos. 
D) É necessário ensinar os jovens. 
E) A gerente pagou os vendedores hoje. 

 
 A questão 40 refere-se a tira seguinte: 

 
40 - Os verbos CONTINUAR (1º quadrinho) e TENHA 
(3º quadrinho) encontram-se, respectivamente, no seguinte 
tempo e modo: 

A) futuro do subjuntivo e presente do indicativo 
B) futuro do indicativo e presente do subjuntivo 
C) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo 
D) ambos no futuro do subjuntivo 
E) ambos no presente do indicativo 

 
 

 




