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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas de caráter específico;
Prova Objetiva
Conhecimentos específicos do cargo

Nº. de Questões
50

Valor das questões
2

Total de Pontos
100

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao
fiscal no final.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta
esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO
PARA LEITURA ÓTICA.
05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da
questão de cada bloco de respostas.
07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos
retângulos ao lado.
09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de
Respostas.
10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva,
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

Prova objetiva
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♦ Conhecimentos Específicos ♦
Questão 01

Questão 06

Assinale a alternativa que representa um ramo terminal da
artéria carótida externa:

O lábio superior é inervado sensitivamente pelo nervo:

A)
B)
C)
D)
E)

Facial
Lingual
Maxilar
Vertebral
Cerebral anterior

Questão 02
Assinale a alternativa que corresponde ao osso com o qual
a mandíbula se articula com o crânio.
A)
B)
C)
D)
E)

Parietal
Etimóide
Temporal
Esfenóide
Zigomático

A)
B)
C)
D)
E)

Bucal
Incisivo
Nasopalatino
Infra-orbitário
Alveolar superior anterior

Questão 07
Dentre os procedimentos de prevenção da cárie dentária
listados abaixo, qual pode ser enquadrado no 2º Nível de
Prevenção Específica?
A)
B)
C)
D)
E)

Exodontia
Fluoretação da água
Raspagem e alisamento radicular
Tratamento restaurador atraumático
Nutrição adequada no período de formação dos dentes

Questão 08
Questão 03
Assinale a alternativa que corresponde ao nervo
responsável pela sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores
da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Vago
Facial
Lingual
Hipoglosso
Glossofaringeo

Questão 04
Qual é a origem do músculo masseter?
A)
B)
C)
D)
E)

Arco zigomático
Linha temporal inferior
Borda inferior interna da mandíbula
Borda inferior externa da mandíbula
Face medial da lâmina lateral do processo pterigóide

Na abordagem para educação e promoção da saúde
periodontal devem ser considerados aspectos afetivos,
cognitivos e psicomotores do paciente. Assinale a
alternativa que se enquadra no aspecto afetivo.
A)
B)
C)
D)
E)

Reforço instrucional
Noções de etiopatogenia
Grau prévio de conhecimento
Valorização de sua saúde bucal
Treinamento do uso do instrumental indicado

Questão 09
Segundo a classificação de severidade do índice CPO-D da
Organização Mundial de Saúde (OMS) um CPO-D de 2 é
classificado em qual categoria:
A)
B)
C)
D)
E)

Muito baixa
Baixa
Moderada
Severa
Muito severa

Questão 05
Questão 10
Assinale a alternativa que corresponde a um músculo
responsável pela abertura da boca.
A)
B)
C)
D)
E)

Bucal
Masseter
Temporal
Hioglosso
Digástrico

Prova objetiva

Assinale a alternativa que corresponde a um índice de
doença periodontal utilizado pelo Ministério da Saúde para
os estudos epidemiológicos em periodontia:
A)
B)
C)
D)
E)

IPC
CPO
RNPT
CPO-D
CEO-D
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Questão 11
Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento
necessário para casos de intoxicação leve por flúor (< de 4
mg F- /Kg).
A)
B)
C)
D)
E)

Cardioversão
Diurese alcalina
Ingestão de leite
Intubação endotraqueal
Infusão endovenosa de gluconato de cálcio

Questão 12
Qual é o açúcar com maior potencial cariogênico?
A)
B)
C)
D)
E)

Frutose
Lactose
Glicose
Maltose
Sacarose

Questão 13
Dentre as opções, assinale a alternativa que corresponde ao
microorganismo mais patogênico em relação à cárie dental.
A)
B)
C)
D)
E)

Escherichia coli
Lactobacilos casei
Estafilococos aureo
Estreptococos mitis
Estreptococos oralis

Questão 14
Assinale a alternativa que corresponde aos dentes mais
comumente afetados pela cárie em adolescentes.
A)
B)
C)
D)
E)

Molares inferiores
Incisivos inferiores
Molares superiores
Incisivos superiores
Pré-molares inferiores

Questão 15
Assinale a alternativa que representa uma característica
clínica compatível com uma lesão de cárie inativa
A)
B)
C)
D)
E)

Mancha opaca
Mancha rugosa
Mancha brilhante
Dentina amolecida
Dentina de cor marrom-clara

Questão 16
Uma lesão, caracterizada como uma pequena área de
elevação superficial da mucosa oral, circunscrita, não
pedunculada, com forma e cor variável é denominada de:
Prova objetiva

A)
B)
C)
D)
E)

Cisto
Úlcera
Pápula
Mácula
Hematoma

Questão 17
Assinale a alternativa que corresponde a uma lesão prémaligna que acomete a região do vermelhão do lábio
inferior, principalmente em pessoas de pele clara e que está
associada à exposição aos raios ultravioletas.
A)
B)
C)
D)
E)

Queilite factícia
Queilite angular
Queilite actínica
Xantoma verruciforme
Carcinoma espinocelular

Questão 18
Qual doença está relacionada à infecção pelo Treponema
pallidum?
A)
B)
C)
D)
E)

Noma
Sífilis
Hanseníase
Blenorragia
Tuberculose

Questão 19
Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico de
uma lesão circunscrita radiolúcida com pequenos focos
opacos de calcificação em seu interior relacionada à coroa
de um canino superior incluso em um paciente do sexo
feminino com 18 anos de idade.
A)
B)
C)
D)
E)

Cisto dentígero
Fibroma ossificante
Mixoma odontogênico
Ameloblastoma unicístico
Tumor odontogênico adenomatóide

Questão 20
Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico de
um aumento de volume na linha média do palato duro,
simétrica, dura, indolor, não sangrante, não ulcerada, com
coloração e mucosa normais, presente há pelo menos 20
anos em um paciente do sexo feminino com 40 anos de
idade.
A)
B)
C)
D)
E)

Lesão por câmara de sucção
Granuloma letal mediano
Adenoma pleomorfico
Adenocarcinoma
Torus palatino
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Questão 21

Questão 26

Assinale a alternativa que corresponde a síndrome
caracterizada por múltiplos ceratocistos odontogênicos,
costela bífida e carcinoma nevóide de células basais.

Assinale a alternativa que corresponde ao método mais
eficaz de esterilização através de compostos químicos.

A)
B)
C)
D)
E)

Gorlin
Gardner
Cushing
Crouzon
Plummer-Vinson

A)
B)
C)
D)
E)

Formaldeído a 8% por 5 horas
Formaldeído a 3% por 30 minutos
Iodofóro com iodo a 1% por 30 minutos
Glutaraldeído alcalino a 2% por 10 horas
Hipoclorito de sódio a 0,1% por 24 horas

Questão 22

Questão 27

Qual a patologia que apresenta lesão da mucosa oral com
numerosas linhas brancas ceratóticas se entrecruzando,
apresentando um padrão rendilhado ou de rede
denominadas de estrias de Wickham?

Segundo Conceição EW, em relação à técnica para o
preparo das superfícies dentárias para restaurações adesivas
com resina composta foto-ativada é correto afirmar:

A)
B)
C)
D)
E)

Líquen plano
Pênfigo vulgar
Pênfigo bolhoso
Eritema multiforme
Xeroderma pigmentoso

Questão 23
Qual a temperatura e o tempo correto de esterilização do
instrumental odontológico através da técnica de calor seco?
A)
B)
C)
D)
E)

120º, 2 horas
120º, 4 horas
121º, 30 minutos
160º, 16 minutos
160º, 2 horas

Questão 24
Qual o gás que utilizado para esterilizar materiais
odontológicos sensíveis às altas temperaturas dos métodos
de calor seco ou úmido?
A)
B)
C)
D)
E)

Helio
Argônio
Óxido Nitroso
Óxido de etileno
Clorofluorcarbono

Questão 25
Assinale o vírus que representa o maior risco de
transmissão do paciente para a equipe odontológica
A) HIV – 1
B) HIV – 2
C) HPV
D) Hepatite B
E) Hepatite C
Prova objetiva

A) A retenção da resina se dá por ligação química
B) O ataque ácido diminui a área superficial do esmalte
pela remoção de impurezas
C) A manutenção da smear layer aumenta a resistência à
tração das resinas compostas
D) O condicionamento com ácido cítrico a 10% apresenta
a melhor resistência à união da resina ao esmalte
E) Um sistema adesivo que utiliza um primer
autocondicionante com pH de 1,4 dispensa o uso de
condicionamento ácido prévio

Questão 28
Qual o grampo de isolamento indicado para o isolamento
de um primeiro molar inferior?
A)
B)
C)
D)
E)

204
206
208
209
211

Questão 29
Assinale a alternativa que corresponde a uma matriz
resinosa, o componente orgânico quimicamente ativo de
uma resina composta.
A)
B)
C)
D)
E)

EDMA
UDMA
Quartzo
TEGDMA
Hidroquinona
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Questão 30
Assinale a alternativa correta em relação às partículas
inorgânicas das resinas compostas:
A) As resinas tipo flow apresentam a menor contração de
polimerização
B) Quanto maior quantidade de partículas inorgânicas
maior a contração de polimerização
C) As resinas micro-híbridas apresentam melhor
polimento superficial do que as microparticuladas
D) Resinas com menor quantidade de partículas
inorgânicas apresentam maior resistência ao desgaste
E) As resinas micro-híbridas ou condensáveis apresentam
melhor resistência ao desgaste superficial
Questão 31
Com relação ao amálgama de prata é correto afirmar,
EXCETO:
A) Apresenta alta resistência à compressão
B) A substituição do mercúrio pelo gálio aumenta a
expansão de presa
C) Excesso de mercúrio compromete as propriedades
físicas e mecânicas da restauração
D) As ligas de amálgama de prata devem ser constituídas
essencialmente de prata e estanho
E) Apresenta elevada resiliência impedindo a transmissão
dos esforços mastigatórios para a estrutura dental
Questão 32

A)
B)
C)
D)
E)

Poliéter
Polissulfeto
Silicone de adição
Hidrocolóide reversível
Hidrocolóide irreversível

Questão 35
Assinale
a
alternativa
que
corresponde
aos
microorganismos associados a Gengivite Ulcerativa
Necrosante Aguda (GUNA).
A) Bastonetes anaeróbios e Bacteróides gingivalis
B) Cocos Gram positivos, espiroquetas e Wolinella recta
C) Espiroquetas, bactérias fusiformes e Bacteróides
intermedius
D) Cocos Gram negativos, Wolinella recta e Eikenella
corrodens
E) Cocos
Gram
positivos
e
Actinobacillus
actinomycetemcomitans
Questão 36
Uma doença periodontal caracterizada por ocorrer em
indivíduos com menos de 30 anos de idade, com
periodontite destrutiva localizada nos primeiros molares e
incisivos permanentes e não envolvendo mais que outros 2
dentes, é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gengivite gravídica
Periodontite juvenil localizada
Periodontite juvenil generalizada
Periodontite refratária ou recorrente
Gengivite ulcerativa necrosante aguda

Com relação aos cimentos ionoméricos é correto afirmar:
Questão 37
A)
B)
C)
D)

Tem origem no cimento fosfasto de zinco
Apresenta elevada resistência ao desgaste
Libera flúor apenas nas primeiras 24 horas após a presa
Apresenta coeficiente de expansão térmica cinco vezes
maior que o do dente
E) Seu acabamento fino e polimento devem ser feito pelo
menos 24 horas após a restauração
Questão 33
Segundo Conceição EM, o cimento de ionômero de vidro
Tipo II é indicado para:
A)
B)
C)
D)
E)

Forramento ou base
Restaurações diretas
Cimentação de prótese
Selamento de cicatrículas e fissuras
Colagem de dispositivos ortodônticos

Questão 34
O material de moldagem denominado de alginato é um:
Prova objetiva

Na avaliação periodontal de um dente com lesão de furca,
uma lesão que apresenta perda horizontal do tecido de
suporte excedendo a um terço da largura do dente, porém
não excedendo três terço desta largura é classificada como
lesão de furca Classe:
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
IV
V

Questão 38
As curetas de Gracey desenhadas para serem utilizadas nas
superfícies distais dos dentes posteriores são as:
A)
B)
C)
D)
E)

3/4
5/6
7/8
11 / 12
13 / 14
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Questão 39
Durante a avaliação de um paciente para cirurgia bucomaxilo-facial seu estado físico foi classificado de acordo
com o protocolo da Sociedade Americana de
Anestesiologia (ASA) como um paciente que apresenta
doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida,
portanto é um paciente ASA:
A)
B)
C)
D)
E)

II
III
IV
V
VI

Questão 40
Qual dos fórceps abaixo é indicado para exodontia de um
primeiro molar inferior direito bifurcado?

A)
B)
C)
D)
E)

1
3
5
7
9

Questão 44
A angina de Ludwig é uma infecção facial que apresenta
como característica o envolvimento bilateral dos seguintes
espaços fasciais potenciais:
A)
B)
C)
D)
E)

Sublingual, bucal e massetérico
Massetérico, bucal e submandibular
Pterigomandibular, massetérico e bucal
Sublingual, submandibular e submentoniano
Pterigomandibular, retrofaríngeo e submandibular

Questão 45
A)
B)
C)
D)
E)

18R
23
151
210S
222

Questão 41
Um terceiro molar inferior incluso encontra-se com sua
coroa completamente encoberta pelo bordo anterior do
ramo mandibular e com sua superfície oclusal no mesmo
nível da superfície oclusal do segundo molar inferior
adjacente. Segundo a Classificação de Pell e Gregory
como classificamos este dente:
A)
B)
C)
D)
E)

A/1
A/3
C/1
C/2
C/3

Questão 42
Qual a incidência radiográfica mais indicada para avaliação
de uma possível fratura de processo condilar da
mandíbula?

Assinale a alternativa que corresponde a um analgésico
que, acredita-se, apresente como mecanismo de ação a
depressão direta da atividade dos nociceptores, agindo mais
eficazmente sobre a dor já instalada.
A)
B)
C)
D)
E)

Piroxicam
Nimesulida
Paracetamol
Dipirona Sódica
Ácido acetilsalicílico

Questão 46
Qual o antibiótico de escolha para o controle de uma
infecção odontogênica aguda ou para a profilaxia
antibiótica da endocardite bacteriana em pacientes
alérgicos à penicilina.
A)
B)
C)
D)
E)

Doxiciclina
Eritromicina
Azitromicina
Clindamicina
Dicloxacilina

Questão 47
A)
B)
C)
D)
E)

Towne
Waters
Donovan
Miller-Winter
Hirtz pouco penetrada

Um aumento de volume unilateral na face, levando a
elevação da asa do nariz e apagamento do sulco nasolabial,
podendo envolver a pálpebra inferior homolateral,
provavelmente, está relacionado a um problema
endodôntico em qual elemento dentário?

Questão 43
Qual a dose máxima, em tubetes, que podemos aplicar de
uma solução de mepivacaína a 3% em um paciente com 35
Kg (dose máxima de mepivacaína é 5mg/kg)?

Prova objetiva

A)
B)
C)
D)
E)

Incisivo central
Incisivo lateral
Canino
Primeiro pré-molar
Terceiro molar
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Questão 48
Segundo Cohen S., com relação aos testes de vitalidade
pulpar em endodontia é correto afirmar:
A) No teste ao calor os dentes devem ser isolados por
quadrante e testados em seqüência de anterior para
posterior
B) O teste ao frio deve ser feito com pedra de gelo e sem
isolamento para que a região cervical possa ser
estimulada
C) O teste ao frio apresenta uma precisão de cerca de
86%, maior do que o teste ao calor e do que o teste
elétrico
D) Dentes multirradiculares necrosados, mesmo com uma
raiz com tecido pulpar vital não consegue responder ao
teste ao frio
E) O teste elétrico é mais eficaz para dentes com coroas
totais metálicas quando nenhuma estrutura dentária
visível estiver disponível
Questão 49
Na instrumentação dos canais radiculares, uma vez que os
orifícios dos canais tenham sido encontrados, a porção
cervical dos canais deve ser alargada ou moldada em forma
de cone com uma broca:
A)
B)
C)
D)
E)

LN
Muller
Gates-Glidden
Cônico-esférica diamantada
Esférica 6 diamantada

Questão 50
Assinale a alternativa que corresponde a solução
empregada em endodontia que é um quelante, utilizada
para remoção do smear layer.
A)
B)
C)
D)
E)

Clorexidina
Hidróxido de cálcio
Hipoclorito de sódio
Iodeto de potássio iodetado
Ácido etilenodiaminotetracético

Prova objetiva
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