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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Dentre os fatores a seguir, o que está relacionado à
formação de reabsorção dentária externa é:

(A) a cárie radicular;
(B) o trauma dentário;
(C) a gengivite crônica;
(D) o granuloma piogênico.

17) O vírus que permanece em estado latente no gânglio
trigeminal e pode provocar lesões recorrentes ao redor da
cavidade oral é o:

(A) vírus do sarampo;
(B) papiloma vírus;
(C) vírus da parainfluenza;
(D) vírus do herpes simples.

Odontologia
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18) A droga listada a seguir que pode estar associada à
hiperplasia gengival é:

(A) a fenitoína;
(B) a penicilina;
(C) o metronidazol;
(D) o paracetamol.

19) O epitélio juncional pertence ao espaço biológico peri-
odontal. Ele mede aproximadamente:

(A) 1,0 mm;
(B) 2,0 mm;
(C) 3,0 mm;
(D) 4,0 mm.

20) O grampo mais utilizado para estabilização do dique de
borracha em molares com extensa destruição da coroa e
término subgengival é:

(A) 200;
(B) 212M;
(C) W8A;
(D) 26.

21) A droga de escolha no tratamento da candidíase na mu-
cosa palatina associada ao uso de prótese total é:

(A) a amoxicilina;
(B) a nistatina;
(C) o aciclovir;
(D) a eritromicina.

22) O fórceps indicado para exodontia do primeiro molar
inferior esquerdo é o:

(A) 150;
(B) 18L;
(C) 18R;
(D) 17.

23) A finalidade da brunidura nas restaurações de amálgama
é:

(A) acelerar a evaporação do mercúrio;
(B) diminuir a adaptação marginal;
(C) diminuir o conteúdo de mercúrio residual das bordas da

restauração;
(D) diminuir a evaporação do mercúrio.

24) Paciente do sexo feminino procura serviço de Odontologia
com dor intensa, contínua e persistente no lado direito da
face, sendo particularmente intensificada pelo frio, contin-
uando após a remoção do estímulo. Ao exame clínico foi
constatada lesão cariosa extensa no elemento 17. O
diagnóstico desse caso clínico é:

(A) pulpite irreversível sintomática;
(B) necrose pulpar;
(C) periodontite crônica;
(D) pulpite reversível.

25) Paciente do sexo feminino, 49 anos, iniciou um
retratamento endodôntico no elemento 37. Vinte quatro
horas após a instrumentação inicial retornou com discreto
inchaço local e queixando-se de dor intensa com grande
sensibilidade à pressão e palpação. O diagnóstico do caso
é:

(A) abscesso periodontal;
(B) pulpite aguda;
(C) flare-up;
(D) pulpite reversível.

26) A radiografia que estabelece a melhor informação para
o diagnóstico de cárie interproximal é a:

(A) periapical;
(B) oclusal;
(C) bite-wing;
(D) panorâmica.

27) O produto químico que apresenta melhor eficiência na
descontaminação da cadeira odontológica, bancadas e
superfícies do consultório é:

(A) a clorexidina 0,12%;
(B) o álcool 70%;
(C) a água oxigenada;
(D) o glutaraldeído.

28) Das bactérias a seguir, aquela que apresenta atividade
cariogênica é:

(A) Lactobacillus;
(B) Streptococcus sanguis;
(C) Prevotella intermedia;
(D) Treponema denticola.
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29) O antibiótico de escolha para tratamento de uma infecção
odontogênica em pacientes alérgicos à penicilina é:

(A) metronidazol;
(B) ciprofloxacina;
(C) clindamicina;
(D) ampicilina.

30) Das doenças a seguir relacionadas, a que tem a bactéria
como fator etiológico primário é a:

(A) toxoplasmose;
(B) AIDS;
(C) sífilis;
(D) blastomicose.

31) A característica química que faz com que a clorexidina
tenha uma maior eficácia no controle do biofilme bacteriano
é a:

(A) substantividade;
(B) viscosidade;
(C) alcalinidade;
(D) acidez.

32) A prevalência de periodontite agressiva localizada em
pacientes jovens é encontrada, em média, na seguinte faixa
percentual população:

(A) 0,1 a 2%;
(B) 3 a 5%;
(C) 6 a 8%;
(D) 9 a 10%.

33) A técnica anestésica que devemos utilizar para realização
de uma restauração MOD no elemento 36 é o bloqueio do
nervo:

(A) alveolar súpero-posterior;
(B) alveolar inferior;
(C) palatino maior;
(D) nasopalatino.

34) O nervo bucal é uma ramificação do seguinte ramo do
nervo trigêmeo:

(A) maxilar;
(B) oftálmico;
(C) mandibular;
(D) palatino.

35) Uma droga classificada no grupo dos AINES (anti-
inflamatórios não esteroidais) é:

(A) a nimesulida;
(B) a dexametasona;
(C) a betametasona;
(D) o lorazepan.

36) O tipo de trauma dentário que pode levar a hemorragia
e edema no interior do ligamento periodontal, sem causar
mobilidade ou sangramento a partir do sulco gengival é a:

(A) subluxação;
(B) concussão;
(C) extrusão;
(D) luxação lateral.

37) A conduta correta em um trauma dentário em um dente
decíduo no qual ocorre uma fratura corono-radicular longi-
tudinal é:

(A) o tratamento endodôntico;
(B) a  contenção semi-rígida;
(C) a exodontia;
(D) a proservação radiográfica.

38) Paciente,  23 anos, procurou um serviço odontológico
com queixa de sensibilidade na região superior direita. Após
exame radiográfico foi constatada uma cárie proximal na
distal do elemento 15. A lesão cariosa foi removida e o
término do preparo ficou no nível da crista óssea e a 3 mm
subgengival. O procedimento a ser realizado para possibilitar
a restauração adequada desse elemento é:

(A) o enxerto gengival;
(B) o restabelecimento do espaço biológico com

osteotomia;
(C) a cirurgia de acesso para raspagem;
(D) o enxerto ósseo.

39) Na seguinte situação está contraindicado o uso de
vasoconstrictores em pacientes odontológicos:

(A) artrite;
(B) hipertireoidismo não-controlado;
(C) doença de Crohn;
(D) lúpus.
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40) Dos materiais de moldagem relacionados a seguir,
assinale o que apresenta melhor estabilidade dimensional e
maior precisão para moldagem em prótese fixa:

(A) alginato;
(B) pasta Lysanda;
(C) polissulfetos;
(D) silicone de adição.

41) O material indicado para cimentação de uma onlay em
cerâmica pura é o cimento:

(A) de fosfato de zinco;
(B) de ionômero de vidro;
(C) resinoso;
(D) de hidróxido de cálcio.

42) A relação maxilo-mandibular do tipo cêntrica (RC) como
posição de trabalho nas reabilitações orais deve ser usada:

(A) quando existem sinais e sintomas de trauma oclusal e/
ou quando a estabilidade oclusal está comprometida;

(B) quando já existe estabilidade oclusal;
(C) em todos os casos de reabilitação;
(D) apenas nas relações maxilares do tipo classe III.

43) A perda da dimensão vertical (DV) nas relações maxilo-
mandibulares pode ocorrer quando:

(A) ocorre perda de todos os dentes anteriores;
(B) a oclusão dos dentes posteriores entra em colapso

decorrente de extrações, migrações e desgaste
excessivo dos dentes posteriores;

(C) a oclusão dos dentes anteriores entra em colapso
decorrente de extrações, migrações e desgaste
excessivo dos dentes anteriores;

(D) ocorre a perda da guia canina.

44) A melhor retenção friccional nos preparos de coroa total
ocorre na seguinte situação:

(A) quanto mais paralelas forem as paredes axiais do dente
preparado;

(B) quanto mais divergentes forem as paredes axiais do dente
preparado;

(C) quanto menor for a coroa clínica do dente;
(D) quando os preparos forem excessivamente cônicos.

45) Característica para o diagnóstico de uma lesão de cárie
ativa:

(A) manchas brancas brilhantes e lisas no esmalte;
(B) manchas brancas rugosas e opacas no esmalte;
(C) tecido dentinário escurecido e duro;
(D) imagem radiográfica radiopaca no esmalte.

46) Os materiais cirúrgicos devem ser esterilizados em:

(A) autoclave;
(B) imersão em solução de formaldeído por 3 horas;
(C) luz ultra-violeta;
(D) imersão em solução de gluteraldeído por 2 horas.

47) Os espaços primatas na dentição decídua localizam-se
entre:

(A) incisivos laterais e caninos superiores e caninos e
primeiros molares inferiores;

(B) incisivos laterais e caninos inferiores e caninos e primeiros
molares superiores;

(C) os incisivos centrais superiores e inferiores;
(D) entre os incisivos centrais superiores, apenas.

48) Das soluções anestésicas a seguir, assinale a que produz
maior hemostasia quando infiltrada nos tecidos durante um
procedimento cirúrgico:

(A) lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000;
(B) lidocaína a 2% com adrenalina a 1:50.000;
(C) mepivacaína a 2% com adrenalina a 1:100.000;
(D) mepivacaína a 3% sem vaso constritor.

49) O comprimento ideal de um pino fundido intrarradicular
é:

(A) 2/3 do remanescente dental;
(B) 1/2 do remanescente dental;
(C) 1/3 do remanescente dental;
(D) O que preenche todo o conduto radicular.

50) Dos agentes a seguir, presentes em alguns dentifrícios,
assinale o que tem ação antibacteriana específica.

(A) lauril sulfato de sódio;
(B) sorbitol;
(C) triclosan;
(D) sílica hidratada.
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51) O seguinte procedimento é realizado na manobra de
Chompret:

(A) compressão digital nas tábuas ósseas remanescentes
pós-exodontia;

(B) movimento de torção com o fórceps;
(C) movimento de luxação lateral com alavanca;
(D) rizectomia dentária.

52) A quantidade máxima de vasoconstrictor que pode ser
utilizada em pacientes com doença cardiovascular controlada
é:

(A) 0,01 mg de epinefrina;
(B) 0,04 mg de epinefrina;
(C) 0,2 mg de epinefrina;
(D) 0,5 mg de epinefrina.

53) A medicação indicada para sedação pré-operatória em
cirurgias ambulatoriais é:

(A) ciclosporina;
(B) octapressina;
(C) diazepam;
(D) meloxican.

54) O câncer bucal de pior prognóstico localiza-se:

(A) no lábio superior;
(B) no assoalho de boca;
(C) no palato duro;
(D) na gengiva inserida.

55) A característica clínica de uma lesão oral do tipo
leucoplásica é a coloração:

(A) branca;
(B) vermelha;
(C) negra;
(D) marrom.

56) A característica que torna o ionômero de vidro um mate-
rial de escolha em pacientes com atividade cariogênica é:

(A) resistência a abrasão;
(B) fácil polimento;
(C) liberação de flúor;
(D) estética.

57) O tipo de gesso indicado para confecção de troquel em
um modelo de trabalho é:

(A) Paris;
(B) II;
(C) III;
(D) IV.

58) A função da sindesmotomia durante uma exodontia é:

(A) permitir acesso ao colo dentário e diminuir a lesão
gengival;

(B) evitar fratura do ápice;
(C) permitir a realização da osteotomia;
(D) permitir hemostasia.

59) Uma manifestação oral encontrada com frequência na
síndrome de Sjögren é:

(A) carcinoma basocelular;
(B) leucoedema;
(C) língua geográfica;
(D) xerostomia.

60) A característica clínica encontrada na estomatite
nicotínica é:

(A) lesão eritematosa no palato;
(B) gengivite ulcerativa necrosante;
(C) hiperceratose e acantose do epitélio palatino;
(D) leucoplasia pilosa.
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