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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

4 

Prova Odontólogo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. O Estado, entendido como a expressão maior da organização política de uma sociedade, surge 

como um aperfeiçoamento das relações entre os indivíduos de uma dada organização social. Os 

sistemas de proteção social, decorrentes de um princípio de justiça, compõem um conjunto de 

políticas públicas de natureza social. Suas principais funções são, exceto: 

A) Prover proteção para todos os membros da comunidade nacional. 

B) Realizar objetivos não necessariamente econômicos e diretamente econômicos. 

C) Promover políticas redistributivas. 

D) Realizar objetivos necessariamente econômicos e diretamente políticos. 

 

22. O SUS corre na contramão da tendência dos países da América Latina em geral e do Brasil em 

particular, com uma política de saúde com base nos preceitos da universalidade e da equidade, os 

quais são opostos à lógica neoliberal no que diz respeito a ação do Estado e ao estabelecimento de 

políticas sociais. A ideia da reforma do Estado, exposta no Plano diretor para a reforma do Aparelho 

do Estado, parte do princípio da suposta incompetência intrínseca do Estado em prestar bens e 

serviços de natureza competente do ente privado em fazê-lo. Propõe a divisão do Estado brasileiro 

em quatro setores. Assinale a alternativa correta: 
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A) O núcleo estratégico e burocrático, composto pelas áreas em que o Município tem que manter 

controle absoluto, uma vez que suas funções básicas são reparar, definir e fazer cumprir as leis, 

estabelecer relações diplomáticas e defender o território.  

B) Os serviços monopolistas de Estado, que são aqueles cujo principal usuário é o Município e, 

como não são atividades lucrativas serão mantidos, contudo com a transformação dos órgãos 

públicos em agências executivas.  

C) Os serviços sociais competitivos são aqueles em que o governo propõe a “livre disputa pelo 

mercado” com as instituições privadas. Entre eles estão à educação, a saúde, a cultura e a produção 

de ciência e tecnologia, é nesse setor que deverão ser desenvolvidas as organizações sociais. 

D) Para o setor de produção de bens e serviços, o destino é a transferência parcial para iniciativa 

privada. Neles estão incluídos os serviços de água, luz, correios, bancos, etc.  

 

23. Sobre os princípios da Unidade de Saúde da Família (USF), assinale a alternativa correta: 

A) O caráter substitutivo não significa a criação de novas estruturas de serviços, exceto em áreas 

desprovidas, e sim a substituição das práticas convencionais de assistência por um novo processo de 

trabalho, cujo eixo está centrado na vigilância à saúde.  

B) A unidade de Saúde da família está inserida no segundo nível de ações e serviços do sistema 

local de saúde, denominado atenção básica.  

C) Trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e 

acompanhamento da população. Recomenda-se que uma equipe seja responsável pelo 

acompanhamento de, no máximo, 4.600 pessoas. 

D) A equipe da saúde da família é composta minimamente por um médico generalista, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a oito agentes comunitários da saúde.  

 

24. Outro princípio organizativo do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis 

de governo. A descentralização parte do princípio que a realidade local é o determinante principal 

para o estabelecimento de políticas de saúde. Dessa forma, a estratégia fundamental do processo de 

descentralização é a municipalização da assistência à saúde. Dentre as tipologias classificatórias, 

estabelecem graus ou formas de descentralização, exceto: 

A) Concentração. 

B) Devolução. 

C) Delegação. 

D) Privatização. 
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25. As causas do escurecimento dental podem ser classificadas de acordo com o mecanismo de sua 

impregnação em localizadas e sistêmicas. Quando a pigmentação advém de um contexto sistêmico, 

como o escurecimento induzido pela tetraciclina, os dentes são comprometidos bilateralmente bem 

como nos arcos inferiores e superiores. Em casos clínicos com causa localizada, apenas um dente se 

encontra afetado, ou até vários dentes, mas sem bilateralidade correspondente. A origem das causas 

do escurecimento dentário pode ser exógena e endógena. Assinale a alternativa incorreta com 

relação às causas endógenas: 

A) Pigmentos depositados em situações de hemorragias intrapulpares, como consequência de 

traumatismos e pulpectomias, nas quais carreiam sangue para as paredes dentinárias. 

B) Pigmentos de origem ocupacional, como os de origem industrial, por exemplo, o chumbo.  

C) Impregnação na estrutura dentinária de pigmentos constituintes de material aplicado na câmara 

pulpar durante procedimentos endodônticos, caracterizando-se como iatrogênias, especialmente a 

prata. 

D) Incorporação de pigmentos na estrutura dentária durante a formação dos tecidos dentários, como 

ocorre com a tetraciclina e o flúor na amelogênese. 

 

26. As situações clínicas em que a anquilose alveolodentária se estabelece estão predominantemente 

relacionadas com a persistência de dentes decíduos além do tempo de esfoliação e com os 

reimplantes e traumatismos de dentes permanentes. A elevada frequência da anquilose 

alveolodentária e da reabsorção por substituição nos dentes decíduos, em síntese, tem sua 

explicação. Exceto: 

A) Na atrofia periodontal observada com o tempo. 

B) Na apoptose dos cementoblastos. 

C) No maior número de restos de Malassez.  

D) Na sobrecarga mastigatória a que se submetem os dentes decíduos após sua época de esfoliação. 

 

27. As hepatites virais estão incluídas na lista de doenças de notificação compulsória e, portanto, os 

profissionais da saúde tem o papel relevante na notificação e no acompanhamento das pessoas 

portadoras sintomáticas ou não. Então, qual das alternativas não está correta quanto ao 

entendimento na transmissão das hepatites? 

A) A Hepatite A é transmitida de forma fecal-oral, por contato inter-humano ou por meio de água 

e/ou alimentos contaminados pelo vírus da Hepatite A. 
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B) Hepatite B, a via de transmissão é a sexual, seguida da vertical (mãe-filho), dá-se pelo contato 

com sangue, pelas vias parenteral e percutânea, e fluídos corporais. 

C) Hepatite C, a transmissão principal é a sexual e a vertical é transmitida com pouca frequência 

pelo sangue infectado.  

D) Hepatite D tem via de transmissão por contato com sangue por via parenteral e percutânea por 

fluídos corporais e via sexual.  

 

28. A má oclusão é a deformidade dento-facial que, na maioria das ocasiões, não provêm de um 

único processo patológico específico. Com base nisto, podemos citar como alguns dos principais 

fatores de risco da má-oclusão. Assinale a alternativa correta: 

A) Hereditariedade e defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida. 

B) Enfermidades sistêmicas (síndromes) e locais (obstrução nasal, tumores). 

C) Traumatismos pré e pós-natais. 

D) As alternativas A, B e C estão corretas. 

 

29. A fluorose é uma anomalia de desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor 

durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. Qual das alternativas abaixo não 

está correta quando falamos dos principais riscos de fluorose dental?  

A) Presença de teores elevados de flúor (acima do recomendado) nas águas de abastecimento 

público.  

B) Presença de sistema de vigilância dos teores de flúor nas águas de abastecimento público e nas 

águas minerais embaladas. 

C) Uso de formas tópicas de aplicação de flúor (ocorrendo ingestão das mesmas) em locais com uso 

sistêmico de flúor. 

D) Ingestão de creme dental na fase de formação dentária em locais com água fluoretada. 

 

30. Sobre os analgésicos com atividade antiinflamatória assinale a alternativa incorreta: 

A) A Aspirina®, Ecasil® e Endosprin® não devem ser usados após cirurgias ou na semana anterior, 

pois dificultam a coagulação sanguínea. 

B) O Cataflam®, Ponstan®, Tandrex® e Voltarem® são superiores como antiinflamatórios aos 

outros medicamentos citados na alternativa acima. 

C) Estes compostos provocam grande irritação gástrica, estando, portanto contra em pacientes com 

problemas gástricos. 
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D) Quanto maior a atividade anti-inflamatória de um medicamento maior é a retenção hídrica e de 

sódio por eles provocada, portanto estão contraindicados em pacientes cardíacos. 

 

31. Os anestésicos locais estão disponíveis como sais, as amidas surgiram a partir de 1948 com a 

síntese da lidocaína. A menor capacidade em produzir reações alérgicas foi determinante para o 

sucesso deste grupo de anestésicos. Qual dos anestésicos abaixo não faz parte desse grupo?  

A) Mepivacaína. 

B) Benzocaína. 

C) Prilocaína. 

D) Bupivacaína. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta sobre Gengivite Ulcerativa Necrosante. 

A) Nos casos extremamente crônicos, pode-se recomendar Metronidazol 250mg a cada 8 horas ou 

400mg a cada 12 horas, pelo período de 3 a 5 dias.  

B) É uma doença infecciosa aguda, pois sua instalação é repentina e apresenta curta duração, sendo 

caracterizada pela ulceração e necrose da margem gengival e destruição das papilas interdentais. 

Acomete mais adultos jovens. 

C) As bactérias mais frequentemente isoladas destas lesões são as espiroquetas, bacilos fusiformes e 

espécies como a Prevotella intermedia e o Fusobacterium nucleatum, que parecem atuar como 

microorganismos oportunistas, por exigirem mudanças teciduais para exercerem sua 

patogenicidade. 

D) A gengivite ulcerativa necrosante apresenta algumas características clínicas que a diferenciam de 

outros tipos de gengivite, sendo as principais: necrose papilar e ulceração nas pontas das papilas 

interdentais, que podem, nos casos mais graves, inverter o contorno gengival; formação de 

pseudomembrana de cor amarelo-acinzentada; tendência ao sangramento gengival espontâneo ou ao 

mínimo toque; dor gengival intensa, relatada como uma sensação de “repuxamento”, mal estar, 

febre, linfadenite e hálito fétido. 

 

33. A cárie de superfície radicular é uma lesão branda e progressiva de cemento e dentina que 

envolve infecção bacteriana e invasão. É também chamada de cárie de cemento, cárie cervical ou 

cárie radicular. Sobre as cáries de superfícies radiculares assinale a alternativa correta: 

A) As cáries de raízes ocorrem em um ambiente ligeiramente ácido. Se o pH estiver diminuído, o 

esmalte poderá tornar-se também carioso. O pH crítico para o esmalte é de 4,5 a 5,0; para cemento, 

6,0 a 8,0. 
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B) Crescem verticalmente até coalescer com outras pequenas lesões e eventualmente podem 

estender-se completamente e redor do dente com solapamento do esmalte. 

C) A cárie de raíz estacionária mostra cavitações e descolorações, são duras ao toque do explorador. 

D) As lesões são inativas, quando na exploração apresentam-se borrachóides.  

 

34. Qual das alternativas abaixo está incorreta com relação à execução de bisel nas restaurações 

diretas com resina composta em dentes anteriores: 

A) Possibilita a remoção da camada superficial do esmalte externo rica em flúor, aprismática, e por 

consequência menos energética. 

B) Melhor adaptação marginal e, por conseguinte, menos infiltração. 

C) Padrão de condicionamento mais homogêneo. 

D) Aumento da área superficial para o condicionamento ácido. 

 

35. Após a decisão de restaurar uma lesão cervical não cariosa, passa a ser necessário e fundamental 

definir o tipo de material restaurador a ser aplicado. Essas lesões podem ser adequadamente 

restauradas por meio de uma técnica adesiva. Quanto aos materiais restauradores indicados nesse 

caso, assinale a alternativa correta: 

A) Resinas compostas de macropartículas. 

B) Associação de uma resina do tipo flowable e uma resina composta de macropartícula.  

C) Compômero. 

D) Porcelana ou resina composta de uso direto. 

 

36. Uma imagem radiopaca superposta à região dos dentes molares superiores, cuja forma varia 

com a incidência aplicada quando da tomada radiográfica, apresenta-se mais frequentemente nas 

radiográfiasperiapicais em formas de V ou U, que se continuam com uma imagem de menor 

radiopacidade e maior uniformidade. Há possibilidade remota de ser confundida com lesão do tipo 

osteoblásticas com relação à anatomia radiográfica dentomaxilomandibular. Assinale a alternativa 

correta: 

A) Processo zigomático. 

B) Tuberosidade. 

C) Processo coronóide mandibular. 

D) Seio maxilar. 
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37. A radiografia desempenha um papel preponderante na investigação das regiões do periapice 

dentário e todo tecido ósseo que o circunda, detectando as lesões que ali possam se localizar, 

principalmente quando estas estão isentas de sintomatologia clínica. É, portanto um meio de 

verificar lesões existentes, suas relações, tamanho e possível origem. Qual o diagnóstico correto 

para os achados radiográficos a seguir? 

Lesão radiolúcida unilocular e circunscrita, de forma oval ou esférica, cujo diâmetro normalmente 

não ultrapassa a 10mm; está sempre associada ao ápice de um dente desvitalizado. Normalmente, 

podem-se observar vestígios do padrão do tecido ósseo esponjoso, por ser uma cavidade preenchida 

por tecido de granulação.  

A) Abscesso periapical. 

B) Cisto periapical. 

C) Granuloma dentário. 

D) Osteomielite supurativa crônica. 

 

38. As glândulas salivares distribuídas em três partes, nos tecidos próximos à cavidade bucal, 

possuem seus canais excretores dirigidos para a cavidade bucal, na qual vertem suas secreções. 

Como qualquer tecido, podem sofrer traumatismos, processos inflamatórios, infecciosos, 

degenerativos e neoplásicos. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à glândula parótida.  

A) A glândula parótida é revestida por lâminas conjuntivas que lhe fornecem uma cápsula. 

B) Medialmente a glândula parótida mantém relações anatômicas com o músculo masseter, borda 

posterior do ramo ascendente da mandíbula e, pelo lado lingual da mandíbula, com o músculo 

pterigoideo interno. 

C) Ventralmente a glândula parótida chega à faringe, da qual é separada por uma camada de tecido 

conjuntivo-adiposo frouxo. 

D) O extremo superior da glândula parótida atinge a base do crânio, apresentando, então, relações 

anatômicas importantes com a ATM, e a parede superior do, contudo auditivo externo em suas 

partes ósseas e cartilaginosas.  

 

39. Assinale a alternativa incorreta com relação aos abscessos apicais agudos: 

A) Dor intensa, espontânea, aumenta de volume na região apical do dente envolvido, muito sensível 

a palpação. 

B) No exame radiográfico pode mostrar desde mínimas alterações na região do periápice dental ate 

a presença de uma grande área radiolúcida. 
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C) A dor observada nos abscessos apicais agudos é atribuída à liberação de prostaglandinas e 

leucotrienos pelas células fagocitárias, à queda do pH na região inflamada e à pressão mecânica 

exercida pelo exsudato purulento, que estimulam diretamente e sensibilizam as terminações 

nervosas livres do local. 

D) No tratamento dos abscessos apicais agudos localizados, quando não há a presença de sinais de 

disseminação ou manifestações sistêmicas do processo infeccioso, na maioria das vezes se 

recomenda o uso de antibióticos.  

 

40. Traumatismos alveolodentários são agressões sobre o dente, o periodonto e a apófise dos 

maxilares. Esses traumatismos podem ser variados, desde pequenas lesões sem complicações ate a 

perda de um ou mais dentes e, até mesmo, a apófise alveolar. O abalo do órgão dental com lesão de 

seu tecido periodontal, no qual o mesmo passa a possuir distensão das fibras periodontais e 

modificação morfológica do esqueleto alveolar, diz respeito a: 

A) Intrusão. 

B) Extrusão. 

C) Luxação. 

D) Fratura alveolar. 

 




