
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

DENTISTA (40 HORAS)  

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 05.  

A revolução das revoluções? 

De fato, a primeira tentação é comparar a revol u-
ção eletrônica com a revolução de Gutenberg. Em 
meados da década de 1450, só era possível reprodu-
zir um texto copiando à mão, e de repente uma nova 
técnica, baseada nos tipos móveis e na prensa, tran s-
figurou a relação com a cultura escrita. O custo do 
l ivro diminuiu, através da distribuição das despesas  
pela totalidade da tiragem, muito modesta aliás, entre 
mil e mil e quinhentos exemplares. Analogamente, o 
tempo de reprodução do texto é reduzido graças ao 
trabalho da oficina tipográfica.  

Contudo , a transformação não é tão absoluta 
como se diz: um livro manuscrito (sobretudo nos seus 
últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós -Gutenberg 
baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – 
as do códex. Tanto um como o outro são objetos 
compostos de folhas dobradas um certo número de 
vezes, o que determina o formato do l ivro e a suces-
são dos cadernos. Esses cadernos são montados, 
costurados uns aos outros e protegidos por uma e n-
cadernação. A distribuição do texto na superfície da 
página, os instrumentos que lhe permitem as identif i-
cações (paginação, numerações), os  índices e os 
sumários: tudo isso existe desde a época do manu s-
crito. A hierarquia dos formatos, por exemplo, existe 
desde os últimos séculos do manuscrito: o grande in -
fólio que se põe sobre a mesa é o l ivro de estudo, da 
escolástica, do saber; os formatos médios são aque-
les dos novos lançamentos, dos humanistas, dos 
clássicos antigos copiados durante a primeira vaga 
do humanismo, antes de Gutenberg; e o l ibellus , isto 
é, o l ivro que se pode levar no bolso, é o l ivro de 
preces e de devoção, e às vezes de d iversão. 

Há, portanto ,  uma continuidade muito forte entre 
a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, em-
bora durante muito tempo se tenha acreditado numa 
ruptura total entre uma e outra. Com Gutenberg, a 
prensa, os tipógrafos, a oficina, todo mundo an tigo 
teria desaparecido bruscamente. Na realidade, o e s-
crito copiado à mão sobreviveu por muito tempo a 
invenção de Gutenberg, até o século XVIII, e mesmo 
ou XIX. Para os textos proibidos, cuja existência d e-
via permanecer secreta, a cópia manuscrita contin ua-
va sendo a regra.  

(CHARTIER,  Roger. A aventura do l iv ro :  do lei tor ao navegador. 
São Paulo:  Imprensa Ofic ial .  p .  7 -9)  

01. Segundo texto,  

(A) Gutenberg foi responsável por umas das 
maiores revoluções no formato do l ivro.  

(B) embora a invenção da prensa de tipos móveis 
tenha sido uma grande revolução, o custo de 

produção e venda dos l ivros subiu substanc i-
almente. 

(C) a nova tecnologia surgida em meados da dé-
cada de 1450 possibil i tou a produção em la r-
ga escala de l ivros impressos que superava a 
escala de 1500 exemplares.  

(D) o trabalho realizado pelas oficinas tipográf i-
cas tornou mais rápido o tempo de reprodu-
ção dos textos.  

02. A partir  da leitura do segundo parágrafo, marque 
a transcrição que apresenta um significado ade-
quado para o termo “códex”. 

(A) ... objetos compostos de folhas dobradas um 
certo número de vezes, o que determina o 
formato do l ivro e a sucessão dos cadernos.  

(B) ... l ivro de estudo, da escolástica, do saber.  
(C) ... são aqueles dos novos lançamentos, dos 

humanistas, dos clássicos antigos copiados 
durante a primeira vaga do humanismo, antes 
de Gutenberg.  

(D) ... o l ivro que se pode levar no bolso, é o l i -
vro de preces e de devoção, e às vezes de 
diversão. 

03. Quando o autor trata da hierarquia dos formatos 
dos l ivros, é correto inferir, a partir das  informa-
ções contidas no texto, que 

(A) quanto menor um livro, mais importante ele 
era, pois poderia ser transportado mais fa-
cilmente. 

(B) um livro importante deveria ser impresso em 
formato grande.  

(C) cópias dos clássicos antigos copiados duran-
te a primeira vaga do humanismo tinham me-
nor valor em relação aos l ivros de bolso.  

(D) in-fólio era a denominação dada a l ivros mais 
importantes, como era o caso de l ivros de 
prece e devoção.  

04. Sobre os termos em destaque no texto (“contudo”, 
2º parágrafo; “portanto”, 3º parágrafo), nos con-
textos em que foram empregados, é correto afi r-
mar que 

(A) ambos têm valor semântico de adversidade.  
(B) ambos os termos são conjunções. Entretanto,  

um deles trata-se de conjunção subordinat i-
va. 

(C) “contudo” tem valor adversativo, enquanto 
que “portanto” exprime uma conclusão. 

(D) poderiam ser substi tuídos, na ordem que 
aparecem no texto, por “assim sendo” e “to-
davia”, sem prejuízo de sentido.  

05. O termo “Analogamente”, primeiro parágrafo, tem 
como sinônimo: 

(A) Comparativamente.  
(B) Paradoxalmente.  
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(C) Concomitantemente.  
(D) Dicotomicamente.  

06. Analise os itens que se seguem em relação ao 
emprego da vírgula e responda à questão.  

I. Poucos brasileiros entendem verdadeiramente as 
normas gramaticais.  

II. Caros eleitores disse o político eu quero, o bem 
do povo. 

III. Meu amigo Pedro precisa de que as pessoas o 
ajudem a entender melhor a língua portuguesa.  

Estão corretos, conforme a variante padrão da 
língua portuguesa, os períodos:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

07. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um exemplo de assonância. 

(A) Em horas inda louras, l indas / Clorindas e 
Belindas, brandas / Brincam nos tempos das 
Berlindas / As vindas vendo das varandas.  

(B) Como é escuro e profundo o mundo obscuro 
dos surdos e mudos.  

(C) Com tais premissas ele sem dúvida leva -nos 
às primícias. 

(D) Exportar é o que importa.  

08. Marque a alternativa em que a palavra em desta-
que denota inclusão, como na frase: “Até o pro-
fessor riu-se”.  

(A) Comprei cinco, aliás , seis l ivros. 
(B) Vejam só que coisa!  
(C) Então duvida que se falasse latim? 
(D) Ninguém veio, mesmo  o i rmão. 

MATEMÁTICA 

09. Considerando-se pi igual a 3,14, é correto afirmar 
que a área hachurada na figura a seguir equivale 
a 

 

(A) 80,03 dm2.  
(B) 58090 mm2.  
(C) 13,84 cm2.  
(D) 629 cm2.  

10. A fim de realizar um sorteio em sala de aula, a 
professora colocou na urna papeis com os nomes 
da turma (12 meninas e 16 meninos). Ao retirar -se 
sucessivamente dois papeis, ao acaso e sem re-
posição, a probabil idade de obter -se o nome de 
um menino e uma menina, nesta ordem, será de:  

(A) 12/16. 
(B) 16/63. 
(C) 20/80. 
(D) 28/91. 

11. Com base na figura a seguir, determine o valor de 
X. 

 

(A) 44. 
(B) 52. 
(C) 38. 
(D) 70. 

Instrução: O gráfico a seguir representa a comissão 
em vendas de 50 atendentes de uma rede de lojas. 
Analise-o e responda às questões 12 e 13.  

 

12. Determine a quantidade de atendentes que rece-
beram de comissão valores superiores a R$ 
11.000,00. 

(A) 11. 
(B) 21. 
(C) 25. 
(D) 28. 

13. Marque a alternativa que apresenta a média ari t-
mética das comissões recebidas pelos atenden-
tes. 

(A) R$ 1.320,00.  
(B) R$ 1.630,00.  
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(C) R$ 2.423,00. 
(D) R$ 1.213,00.  

14. Determine a taxa anual equivalente a taxa de 2% 
a.m. (juros compostos).  

(A) 0,2682% a.a. 
(B) 24% a.a. 
(C) 28,12% a.a. 
(D) 30,345% a.a. 

15. Em certo evento automobilístico, foram registr a-
dos 197 veículos (motos e triciclos) e 476 rodas. 
Considerando-se apenas estas informações, a 
quantidade de motos e triciclos presentes no 
evento foi, respectivamente,  

(A) 105 e 92. 
(B) 51 e 146. 
(C) 115 e 82. 
(D) 149 e 48. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Sobre a escolha do Hino Oficial de Tarumã, é 
correto afirmar que 

(A) foi realizado um concurso, de âmbito nacio-
nal, que premiou a autora do hino com R$ 
2.000,00, em dinheiro.  

(B) foi realizado um concurso, exclusivo para 
moradores do município, que premiou o autor 
do hino com R$ 4.000,00, em dinheiro.  

(C) foi realizado um concurso escolar, organiza-
do pela Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esporte, que premiou os autores do 
hino com uma viagem. 

(D) o hino foi encomendado pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação, Cultura e Esporte a um 
compositor famoso da região, por volta da 
década de 90.  

17. Na bandeira do Município de Tarumã, os triângu-
los superpostos formam pontas de lanças, simbo-
lizando 

(A) o impulso do município de Tarumã a um futu-
ro grandioso de desenvolvimento e prosper i-
dade. 

(B) a vitória dos primeiros colonos sobre tribos 
indígenas que habitavam a região.  

(C) a simetria e harmonia mantida pelos admini s-
tradores da cidade.  

(D) a união e entre diversas etnias formadoras 
do povo de Tarumã.  

18. A coroa mural, integrante do brasão de Tarumã, 
representa 

(A) a emancipação política do município.  
(B) a presença de índios na região no iníc io da 

colonização. 

(C) que o local é uma cidade.  
(D) o caráter hospitaleiro do povo de Tarumã.  

19. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população est i-
mada para Tarumã, em 2018, foi de aproximada-
mente 

(A) 16.000 habitantes. 
(B) 12.600 habitantes. 
(C) 14.800 habitantes. 
(D) 12.300 habitantes. 

20. O correto adjetivo gentí l ico para aquele que é 
originário do Município de Tarumã é  

(A) tarumanuense.  
(B) tarumaense.  
(C) tarumaniano.  
(D) tarumanez.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. As etapas de promoção da saúde, proteção  espe-
cífica, diagnóstico precoce e tratamento imediato, 
l imitação do dano e reabi l i tação em que podemos 
atuar colocando obstáculos a progressão na hist ó-
ria natural das doenças são denominadas de:  

(A) níveis de prevenção. 
(B) níveis de aplicação. 
(C) níveis qualitativos. 
(D) níveis de interferência . 

22. De acordo com Leavell  & Clark, a prevenção das 
doenças bucais podem ser classificadas em três 
níveis de prevenção: primária, secundária e terc i-
ária. Citando como exemplo a cárie dentária iden-
tif ique a alternativa que apresenta os três níveis 
de prevenção, respectivamente:  

(A) Diagnóstico precoce, restauração direta das 
lesões e fluoretação das águas.  

(B) Fluoretação das águas, diagnóstico precoce 
e próteses.  

(C) Fluoretação das águas, diagnóstico precoce 
e intervenção direta nas lesões. 

(D) Diagnóstico precoce, educação em saúde e 
promoção da saúde.  

23. As lesões de cárie em estágio inicial devem dif e-
renciar lesões reversíveis das irreversíveis e pe r-
mitir sua documentação. A inspeção visual é o 
método mais empregado para realizar o diagnósti-
co da cárie dental. A realização deste exame, re-
quer que os dentes estejam limpos, secos e sob 
i luminação adequada. O ato de secar o esmalte 
previamente ao exame está relacionado a:  

(A) Manchas brancas ativas diferenças nos índ i-
ces de refração do ar e o esmalte. 

(B) Remoção do biofi lme.  
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(C) desmineralizações no esmalte úmido. 
(D) Remoção da película adquirida.  

24. Paciente R.D.S., sexo masculino, 59 anos de ida-
de, com bom estado geral de saúde tinha uma 
exodontia do elemento 38 marcada para as 9h. No 
consultório, antes da realização da anestesia, r e-
lata mal-estar, vômito, sudorese e tontura. Obser-
vam-se palidez e perda de consciência. Este qua-
dro configura a causa mais comum de perda de 
consciência no consultório dentário, que é:  

(A) síncope vasovagal.  
(B) hipertensão arterial.  
(C) hipotensão arterial.  
(D) choque anafi lático.  

25. O Programa de Saúde da Família (PSF), oficial i-
zado pelo Ministério da Saúde em 1994, está pau-
tado na reorientação do modelo assistencial a 
partir da atenção básica através da inserção das 
Equipes de Saúde Bucal (ESB) nas Equipes de 
Saúde da Família. Das atribuições do dentista no 
programa está correto afi rmar que :  

(A) Não supervisiona a ESB.  
(B) Avalia as ações desenvolvidas pelo ESB.  
(C) Atua individualmente no PSF.  
(D) Não precisa atender espaços comunitários.  

26. Um cirurgião dentista avalia com relação ao te m-
po de duração de ação aproximada dos anestés i-
cos locais para administrar no paciente. Marque a 
alternativa que está incorreta .  

(A) Mepivacaína a 3% é um anestésico de curta 
duração, obtendo anestesia pulpar de 30 M i-
nutos, pela técnica infi l trativa.  

(B) Lidocaína a 2% + adrenal ina a 1:100.000 são 
anestésicos associados de duração interme-
diária, para anestesia pulpar de aproximada-
mente 60 minutos.  

(C) Prilocaína a 4% é um anestésico de longa 
duração, por bloqueio nervoso, para aneste-
sia pulpar de 60 minutos. 

(D) Bupivacaína a 0,5% + adrenalina a 1:200.000 
(por bloqueio nervoso) é um anestésico de 
longa duração obtendo anestesia pulpar de 
mais de 90 minutos.  

27. Sobre materiais de moldagem é correto afi rmar 
que 

(A) a desvantagem do sil icone de adição é a h i-
drofobicidade pois requer campo seco no ato 
da moldagem. 

(B) o sil icone de condensação pode ser obtido 
por outros moldes, com mesmo grau de pre-
cisão. 

(C) o sil icone de condensação requer o molde 
com gesso imediatamente após a sua remo-
ção da boca.  

(D) a contaminação por enxofre no sil icone de 
adição retarda a cura do material.  

28. As diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico odontológico são regidas pela 
Portaria Federal nº 453, de 1º de junho de 1998 
dispõe sobre o uso dos raios-X no Brasil. É cor-
reto afirmar:  

(A) Na sala de raios-X os acompanhantes podem 
estar ao lado do paciente em todo o proced i-
mento. 

(B) Não há restrições para gestantes na expos i-
ção as radiações.  

(C) Não existe insalubridade dentistas pois as 
radiações não são acumulativas.  

(D) No raios-X uma vestimenta plumbífera deve 
ser fornecida para proteção do tronco dos 
pacientes, incluídas tireoide e gônadas.  

29. Os estímulos motores da expressão facial  estão 
l igados ao sétimo nervo craniano. A paralisia  do 
nervo facial é uma possível complicação das té c-
nicas anestésicas em odontologia. As complica-
ções e as consequências pelo erro anestésico por 
parte do dentista , é correto afirmar:  

(A) Agulhas curtas são as mais indicadas para os 
bloqueios do nervo alveolar inferior.  

(B) A paralisia facial não é possível pelo erro da 
técnica anestésica.  

(C) Analgésicos e anti -inflamatórios aumentam o 
conforto do paciente e auxil ia na recuperação 
dos movimentos normais dos músculos facial.  

(D) A anestesia no sétimo nervo craniano é tran-
sitória e irreversível.  

30. A Informatização das Unidades Básicas de Saúde 
e o cartão do SUS integra prontuário de atend i-
mento aos pacientes sob aspectos éticos, fisiol ó-
gicos, medicamentoso e legais cujo conhecimento 
é obrigatório. Além disso, a documentação c línica 
resguarda o profissional contra reclamações que 
podem ser infundadas, Diante desta nova realida-
de qual a medida profissional está correta:  

(A) As radiografias ficam de posse do paciente 
eximindo o profissional de mais essa respon-
sabil idade. 

(B) Descartar a documentação clínica em caso 
de abandono de tratamento odontológico.  

(C) Arquivar a documentação clínica, no consu l-
tório ou clínica odontológica, não tendo o pa-
ciente direito de pleiteá -la. 

(D) Considerar que a legislação vigente aceita o 
prontuário digi tal como substituto da docu-
mentação manuscrita.  

31. A cariologia estuda a cárie dental uma doença da 
cavidade bucal.  Considerando a epidemiologia da 
cárie dentária, os fatores etiológicos, a dinâmica 
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do desenvolvimento da lesão de cárie, o diagnós-
tico e tratamento da cárie dentária, julgue os itens 
e marque alternativa correta :  

(A) A saliva não é fator etiológico na cárie den-
tal. 

(B) A lesão de cárie é devida as alterações me-
tabólicas no biofi lme que cobre a área afeta-
da. 

(C)  As técnicas periapicais da bissetriz e do pa-
ralelismo são indicadas para análise de cá-
ries na coroa dos dentes posteriores.  

(D) O bochecho diário com clorexidina 0,12% re-
duz a formação de placa, aumentando a pro-
dução de polissacarídeos insolúveis que i n-
duzem maior aderência bacteriana. 

32. Os anti-inflamatórios de uso contínuos podem 
causar gastropatia e afetar adversamente o fluxo 
sangüíneo renal levando a isquemia renal, necro-
se papilar, nefri te intersticial e insuficiência renal.  
Qual mecanismo de ação explica a irritação gás-
trica e o sangramento causada pelos ant i inflama-
tórios não-esteróidais (AINE):  

(A) A inibição da COX-1 impede o efei to citopro-
tetor das prostaglandinas no revestimento 
gástrico. 

(B) A produção de prostaglandinas mante a fun-
ção tecidual normal .  

(C) A inibição da COX-2 local diminui a resposta 
inflamatória às bactérias ao longo do reves-
timento gástrico. 

(D) A inibição da COX-1 local promove a produ-
ção de ácido pelas células gástricas . 

33. Um paciente apresentou um quadro de trombose e 
hipertensão pulmonar grave procura o serviço 
odontológico por causa de fortes dores  nos dentes 
31 e 41. No exame radiográfico, foi observada 
uma extensa área de perda óssea vertical nos 
dois elementos inferiores, com nível ósseo apenas 
no ápice dentário. O paciente uti l iza medicamen-
tos anti-hipertensivo, anticoagulante e diuréticos. 
Com base no histórico julgue a alternativa correta :  

(A) Nenhum medicamento de uso continuo inte r-
fere no tratamento odontológico.  

(B) O prontuário ao paciente não exige preen-
chimento de dados medicamentosos.  

(C) A diminuição do fluxo salivar para menos de 
0,1 mL/min pode indicar xerostomia e uma 
das causas pode ser o uso contínuo de anti -
hipertensivo.  

(D) A perda óssea não pode ser explicada por 
nenhum dado apresentado.  

34. Um dentista após a realização de um procedimen-
to cirúrgico, em um paciente idoso.  A respeito da 
farmacologia aplicada à odontologia, é correto 
afirmar que:  

(A) A nimesulida são proibidos na prescrição pa-
ra idosos. 

(B) Inibidores seletivos da Cox-2 não apresentam 
efeitos tóxicos renais.  

(C) A eritromicina interage com coagulantes 
orais. 

(D) A penicil ina G benzatina é administrada por 
via oral (VO).  

35. Complicações de doenças comuns da cavidade 
bucal podem resultar na propagação de infecções 
para os tecidos circundantes, que levam a infec-
ções sistêmicas. A uti l ização de antibióticos no 
tratamento das infecções odontogênicas  é iniciada 
de forma empírica com base nos conhecimentos a 
respeito da microbiota normal da cavidade bucal. 
Em qual situação é contraindicado o tratamento 
com antibióticos? 

(A) extração de dentes siso.  
(B) tratamento preventivo.  
(C) infecção pós-operatória. 
(D) raspagem de abscesso periodontal .  

36. Uma mãe relata que seu fi lho de 8 anos peso 33  
kg está com dor na boca intensa que o acorda do 
sono de madrugada com gritos. Ao levar ao pronto 
socorro o pediatra plantonista prescreve Ibuprofe-
no em gotas de 100 mg e profenid infanti l  suge-
rindo avaliação da odontopediatra. O dente com 
lesão cariosa extensa, gengiva inflamada, dor i n-
tensa à mudança de temperatura,  em particular ao 
quente e persistente, mesmo depois de removido 
o estímulo. O diagnóstico sugerido é:  

(A) Pulpite aguda.  
(B) Necrose pulpar. 
(C) Cárie dentaria superficial .  
(D) Gengivite. 

37. A fluorterapia é uti l izada na prevenção da carie 
dentária, entretanto alguns cuidados devem ser 
observados. Marque a alternativa que condiz com 
esta afirmação:  

(A) A ingestão acima de 5 mg de flúor por kg de 
massa corporal deve-se induzir vômitos e in-
ternar o paciente para acompanhamento.  

(B) A fluoretação não é um tratamento prevent i-
vo. 

(C) A neutralização de doses tóxicas de flúor i n-
geridas é realizada com ácido acético a 5%.  

(D) A esfoliação precoce da dentição decídua é 
uma técnica precisa no diagnóstico de fluoro-
se dental discreta. 

38. A placa dentária é caraterizada por uma camada 
grudenta de bactérias formadas nos dentes e na 
margem gengival. O tártaro é a placa calcificada 
ou endurecida mineralizada que se l iga ao esmal-
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te do dente e abaixo da margem gengival podendo 
causar doença como:  

(A) Meningite. 
(B) gengivite. 
(C) Pneumonia.  
(D) Uveíte. 

39. A anamnese de um paciente pelo Cirurgião -
Dentista, identif icou no momento do exame físico 
intrabucal uma lesão de cárie no dente 32, o den-
te a ser tratado é  

(A) incisivo central superior esquerdo.  
(B) incisivo lateral inferior direito.  
(C) canino superior direito.  
(D) incisivo lateral inferior esquerdo . 

40. O conhecimento de anatomia oral auxil ia no pre-
enchimento da ficha clínica do paciente. Se o c i-
rurgião dentista realizar um procedimento no Pr i-
meiro Molar Permanente Inferior Esquerdo ele 
está se referindo ao número do dente:   

(A) 74. 
(B) 54. 
(C) 44. 
(D) 34. 

41. Um paciente com Sindrome de Down apresenta 
cárie (5mm) em todos dentes superiores e inferi o-
res. O exame radiográfico de melhor visualização 
para tratamento apropriado seria:  

(A) Periapical completo e interproximal para mo-
lares e pré-molares.  

(B) Periapical de molares.  
(C) Interproximal para molares e premolares.  
(D) Panorâmico dos molares e premolares.  

42. Aos pacientes com necessidades especiais a vul-
nerabil idade faz parte no atendimento odontológ i-
co. No PSF o papel do dentista a estes pacientes 
requer habil idade para:  

(A) Anestesia geral.  
(B) Adequar o procedimento técnico necessário 

para o tratamento dentário eficaz.  
(C) Extração dos dentes com carie . 
(D) Sedação via oral .  

43. No Brasil, existem polí t icas educativas para a 
prevenção do câncer de boca e o dentista PSF 
tem papel fundamental neste contexto.  Marque a 
alternativa que promove esta política pública:  

(A) Auto-exame da boca.  
(B) Programa Nacional de cessação do hábito de 

fumar.  
(C) Somente os fumantes devem ser examinados 

preventivamente.  
(D) O abandono do hábito de fumar não interfere 

no risco. 

44. Uma criança com 6 anos de idade caiu da escada 
batendo a boca fortemente. Os testes de sensibi-
l idade pulpar do dente 13 não responde, mas ob-
serva-se na radiografia periapical canal radicular 
não tratado e presença de imagem radiolúcida ci r-
cunscrita no ápice, sugestiva de granuloma. A et i -
ologia desta lesão está l igada a fatores que leva-
ram a: 

(A) Perda da sensibil idade.  
(B) Necrose da polpa dental .  
(C) Pulpite. 
(D) Infecção recente. 

45. Um dentista ao realizar um exame de rotina no 
paciente suspeita de câncer bucal realiza um pro-
cedimento que consiste na remoção total ou pa r-
cial do local da lesão a ser analisada microscop i-
camente. O nome deste exame é:  

(A) Biopsia. 
(B) hemocultura.  
(C) antibiograma.  
(D) cultura.  

46. No SUS um diagnóstico bucal aos pacientes com 
necessidade de atendimento odontológico espec i-
alizado no diagnóstico e detecção do câncer bu-
cal; periodontia especializada; cirurgia oral menor 
dos tecidos moles e duros; endodontia; e atend i-
mento a portadores de necessidades especiais é 
orientado para:  

(A) Os Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO).  

(B) Unidades Básicas tradicionais sem estratégia 
de Saúde da Família.  

(C) Centros de Especialidades de Referência em 
saúde bucal.  

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família . 

47. Nos adultos um biofi lme subgengival forma uma 
sucessão de colonizadores bacterianos numa se-
quência de complexos microbianos sequenciais 
permitindo à sua instalação este conhecimento é 
uti l izado com um revelador de cor para caracter i-
zar o espectro de bactérias presentes. Marque a 
afirmativa correta:  

(A) O complexo laranja identif ica Streptococcus 
mutans , Porfiromonas gingivalis  e Fusobacte-
rium nucleatum .  

(B) O complexo vermelho é constituído por agen-
tes microbianos implicados na etiologia da 
periodontite agressiva.  

(C) Os complexos amarelo, azul, verde e violeta 
são constituídos por bactérias que aderem à 
superfície dentária.  

(D) Não existem complexos de cores na identif i-
cação dos biofi lmes.  
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48. As vacinas são uma forma de proteção para a 
exposição dos profissionais com situações de ri s-
co adquiridas por meio dos procedimentos odonto-
lógicos. Dentre as vacinas abaixo qual é obrigat ó-
ria para os dentistas devido exposição no local de 
trabalho?   

(A) Vacina contra Hepatites B. 
(B) Vacina da dengue. 
(C) Vacina da gripe.  
(D) Vacina do câncer de boca . 

49. O material de proteção do complexo dentino -
pulpar uti l izado na clínica odontológica diariame n-
te é 

(A) resina composta.  
(B) cimento de hidróxido de cálcio.  
(C) verniz fluoretado.  
(D) adesivo dentinário.  

50. Um homem de 45 anos relata na anamnese real i-
zada pela atendente ser diabético insulino -
dependente e fazer hemodiálise 3 vezes por se-
mana. O paciente veio ao pronto atendimento por 
apresentar dor na região inferior direita com ede-
ma na região vestibular. No exame clínico foi 
identif icado no dente 46 coroa totalmente destru í-
da e a imagem radiográfica mostra uma lesão pe-
riapical difusa. Diante do exposto a resposta co r-
reta é:  

(A) Abscesso de Fênix. 
(B) Pulpite hiperplásica. 
(C) Necrose da polpa.  
(D) Granuloma apical.  

 



 

 

 


