CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO,
TÉCNICO E FUNDAMENTAL
QUIXADÁ-CE
Data da aplicação: 14/03/2010

CADERNO DE PROVAS
Nome do candidato:
Número do documento de identidade:
Número de inscrição:
Cargo: Cirurgião Dentista

Número de Controle:
Sala:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR AS PROVAS
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 60 (sessenta) questões
referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que
sejam tomadas as devidas providências.
1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas.
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas.
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas.
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio.
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas.

2.

CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída.
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo:

2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas.
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas:
2.4.1. questão sem alternativa assinalada;
2.4.2. questão com rasura;
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada.

OBSERVAÇÕES:
IO gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil
imediatamente após a realização das provas.
II - Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010.
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RECOMEÇOS PASSADOS E PRESENTES
Em 2010 completam-se 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e Brasília faz cinquenta anos. São duas efemérides
que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou tentativas de recomeço. Lembrar
de Nabuco é lembrar da abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, e com certeza o
mais elegante. Com a abolição pretendeu-se um recomeço. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Era a
aurora de um país destemido, porque avançava por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em
sonho outros ousariam; justo, porque na nova capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade
das superquadras e das vias expressas; e moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam
preenchidos por uma arquitetura de riscos deslumbrantemente avançados.
Joaquim Nabuco (1849-1910) forma, com José Bonifácio, o Patriarca da Independência (1763-1838), a dupla de
maiores estadistas da história do Brasil. Eles merecem esse título não só pelo que fizeram, mas também pela ideia geral que os
movia – a ideia rara, lúcida e generosa de construção de uma nação. José Bonifácio está fora das datas redondas que serão
lembradas neste ano, mas é outro que personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso. Ele personifica a
independência, assim como Nabuco personifica a abolição. Ambos venceram, no sentido de que, em grande parte pelas
manobras de Bonifácio, o Brasil em 1822 se tornou independente, assim como, em grande parte pela pregação de Nabuco, a
escravidão foi legalmente abolida em 1888. Ambos perderam, porém, no que propunham como sequência necessária de tais
objetivos.
Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo. Ora, um povo não podia ser formado por uma
sociedade dividida entre senhores e escravos. Daí que, três gerações antes de Nabuco, ele já propusesse a abolição da
escravidão. Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos. Nabuco, se pegou a fortaleza escravista
já mais desgastada, pronta para o assalto final, não teve êxito na segunda parte de sua pregação: a distribuição de terras entre os
antigos escravos (ele dizia que a questão da “democratização do solo” era inseparável da emancipação) e o investimento num
sistema de educação abrangente o bastante para abrigá-los. Tal qual o de José Bonifácio, o recomeço pretendido por Nabuco
ficou pela metade.
Que dizer do recomeço representado por Brasília? Há versões segundo as quais, entre os motivos que levaram o
presidente Juscelino Kubitschek a projetá-la, estaria a estratégia de fugir da pressão popular presente numa metrópole como o
Rio de Janeiro. Uma espúria síndrome de Versalhes contaminaria, desse modo, as nobres razões oficiais para a mudança da
capital. Mais perverso que a eventual mancha de origem, no entanto, é o destino que estava reservado à “capital da esperança”.
Meros quatro anos depois de inaugurada, ela viraria, com seu isolamento dos grandes centros e suas avenidas tão propícias à
investida dos tanques, a capital dos sonhos da ditadura militar. Hoje, é identificada com a corrupção e a tramoia. Pode ser
injusto. Falta demonstrar que, em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido. Não importa. Para a
desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele.
“Falo, falo, e não digo o essencial”, costumava escrever Nelson Rodrigues. O essencial é o seguinte: nunca antes neste
país houve um governo tão imbuído da ideia de que veio para recomeçar a história. Embalado por um lado em seus próprios
mitos, e por outro em festivos, se não interesseiros, louvores internacionais, chega a esta quadra acreditando que preside a uma
inédita mudança de estruturas, na ordem interna, ao mesmo tempo em que é premiado com uma promoção pela comunidade
internacional. Assim como ocorreu pelo menos duas vezes, em décadas recentes – com o “desenvolvimentismo” de JK e com o
“milagre econômico” dos militares –, propaga-se a ideia de que “desta vez vai”. A noção de que se está reinaugurando o país
traz o duplo prejuízo de poder ser interpretada como um embuste, de um lado, e induzir ao autoengano, de outro. Não há
refundação possível. Raras são as oportunidades de recomeço. O poder das continuidades é sempre maior.
P.S.: É ano novo. Bom recomeço, para quem acredita neles.
TOLEDO, R. P. Recomeços Passados e Presentes.Veja. São Paulo, ed. 2146, ano 43, n. 1, p. 102, 06 jan. 2010.

01. Embora o texto apresente pontos de vista secundários, a tese central é a ideia de que:
A) Joaquim Nabuco e José Bonifácio foram os maiores estadistas brasileiros.
B) a construção de Brasília foi motivada por uma razão pouco nobre.
C) recomeçar, reinaugurar ou refundar algo acontece raras vezes na história.
D) o atual governo brasileiro acredita que recomeçará a história do país.
02. Segundo o raciocínio do articulista, o que aproxima, do ponto de vista político, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Juscelino
Kubitschek, os militares que governaram o país mais recentemente e o atual governo brasileiro é:
A) a crença na possibilidade de recomeço ou de refundação.
B) o investimento em um sistema de educação abrangente.
C) o objetivo de levarem a efeito o sonho da reforma agrária.
D) o desejo de criar um povo com características próprias.
03. Conforme o que se pode ler sobre as qualidades de “dinâmico” (l. 5), “justo” (l. 6) e “moderno” (l. 7) aplicadas ao Brasil
estão na perspectiva da:
A) certeza.
B) ilusão.
C) projeção.
D) mentira.
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04. Na passagem a seguir, “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, mas é outro que
personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12), o articulista sugere, ao empregar o
vocábulo “carona”, o ponto de vista de que José Bonifácio:
A) seria um nome secundário entre os grandes nomes da história do Brasil, se comparado com vultos como Joaquim Nabuco.
B) embora ocupe um lugar de destaque na construção da pátria brasileira, não é festejado no ano de 2010.
C) representa uma geração que defendia valores antigos, como a Monarquia Constitucionalista.
D) não reúne as características de audácia, de dinamismo, de senso de justiça e de modernidade que marcaram Juscelino
Kubitschek, por exemplo.
05. Nos trechos “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante” (l. 1-2) e “porque avançava por
sertões ignotos” (l. 5), as palavras sublinhadas significam, respectivamente:
A) comemoração de um fato importante / o que é desconhecido.
B) agenda em que se relacionam acontecimentos de cada dia / ignorante.
C) o que dura pouco / sem brilho, apagado, humilde.
D) aquilo que é produzido por uma causa / vergonhoso, que causa desonra.
06. O articulista emprega as aspas por variados motivos, um deles é impor um tom de censura irônica ao que diz. Assinale a
alternativa em que todos os usos das aspas devem assim ser entendidos.
A) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico”
(l. 37).
B) “capital da esperança” (l. 27); “Falo, falo, e não digo o essencial” (l. 32); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai”
(l. 37).
C) “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico” (l. 37); “desta vez vai” (l. 37).
D) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai” (l. 37).
07. A construção “Era a aurora de um país destemido” (l. 4-5) contém a seguinte figura de linguagem:
A) prosopopeia.
B) metáfora.
C) hipérbole.
D) metonímia.
08. Em “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou
tentativas de recomeço.” (l. 1-2), o travessão simples é utilizado para:
A) indicar a mudança de interlocutor.
B) isolar palavras ou frases, em função análoga à dos parênteses.
C) destacar a parte final de um enunciado.
D) dar realce a uma conclusão, em lugar dos dois pontos.
09. No período “O essencial é o seguinte: //nunca antes neste país houve um governo tão imbuído da ideia // de que veio // para
recomeçar a história.” (l. 32-33), a oração sublinhada é classificada como:
A) coordenada assindética.
B) subordinada substantiva completiva nominal.
C) subordinada substantiva objetiva indireta.
D) subordinada substantiva apositiva.
10. Assinale a alternativa em que as orações dos períodos estão corretamente segmentadas.
A) “Lembrar de Nabuco é // lembrar da abolição da escravatura, // movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, //
e com certeza o mais elegante” (l. 2-4).
B) “Bonifácio ousou // querer // dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17).
C) “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, // mas é outro // que personifica um recomeço
//– merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12).
D) “Falta demonstrar que, //em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido” (l. 30).
11. Assim como em “desimpedido” (l. 30), o prefixo indica oposição, negação ou falta em:
A) desgastada.
B) embuste.
C) investimento.
D) independente.
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12. Em “Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17), a preposição é exigida pelo vocábulo:
A) querer.
B) estado.
C) brasileiro.
D) dotar.
13. Assim como na frase “Para a desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele” (l. 30-31), a colocação pronominal está
CORRETA em:
A) para a desgraça de Brasília, o estigma lhe grudou na pele.
B) para a desgraça de Brasília, o estigma tinha grudado-lhe na pele.
C) para a desgraça de Brasília, o estigma grudaria-lhe na pele.
D) para a desgraça de Brasília, grudará-lhe na pele o estigma.
14. Na frase “Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos” (l. 19), a concordância é considerada
aceitável pela gramática normativa porque:
A) o verbo fica na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado.
B) é uma construção de oração sem sujeito.
C) o verbo concorda com o núcleo do sujeito, “interesses”, que se encontra no plural.
D) o verbo concorda com “traficantes”, que, sendo sujeito, obriga o verbo a ir para o plural.
15. Na construção “Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros
ousariam” (l. 4-6), o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito simples do indicativo poderiam ser substituídos corretamente
pelos seguintes tempos compostos:
A) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tinha ousado um empreendimento que só em sonho outros teriam ousado.
B) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousou um empreendimento que só em sonho outros ousarão.
C) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousava um empreendimento que só em sonho outros ousaram.
D) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tem ousado um empreendimento que só em sonho outros tinham ousado.
16. Em “Que dizer do recomeço representado por Brasília” (l. 24), o vocábulo sublinhado se classifica como:
A) conjunção.
B) pronome relativo.
C) preposição.
D) pronome interrogativo.
17. A acentuação gráfica das palavras “independência”, “inseparável” e “abrigá-los” se justifica, respectivamente pelas
seguintes regras:
A) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo oxítono terminado em A,
E, O.
B) vocábulo oxítono terminado em A, E, O; vocábulo paroxítono que acaba em sufixo; vocábulo paroxítono terminado em
LOS.
C) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo proparoxítono; vocábulo oxítono que perde o R final.
D) vocábulo paroxítono terminado em i ou u, seguido ou não de a; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo
proparoxítono.
18. Assinale a alternativa que justifica o uso da forma “porque” no texto: “Era a aurora de um país destemido, porque avançava
por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros ousariam; justo, porque na nova
capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade das superquadras e das vias expressas; e
moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam preenchidos por uma arquitetura de riscos
deslumbrantemente avançados” (l. 4-8).
A) É a forma utilizada em interrogativas indiretas.
B) Constitui um substantivo, podendo ser precedido do artigo “o”.
C) Equivale a “pois”, que também inicia orações explicativas.
D) É uma fusão de preposição com pronome relativo.
19. A palavra “desimpedido” (l. 30) é grafada com um “s” porque:
A) só se escreve “s”, e não “z”, entre duas vogais.
B) é formada pelo prefixo “-des”, grafado com “s”.
C) tem um “s” na raiz “–simped”.
D) é uma forma derivada de impedir.

20. Assim como “abolição” (l. 3), faz plural em “ões” o substantivo:
A) sótão.
B) capitão.
C) pagão.
D) espertalhão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Lei Federal n°. 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde. Sobre
essa Lei, assinale a alternativa CORRETA.
A) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União pelo respectivo Ministério da
Saúde.
B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de
complexidade decrescente.
C) No nível estadual, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes
correspondam.
22. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:
A) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados apenas por órgãos e instituições públicas federais e
estaduais.
B) a iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde, mesmo de forma complementar.
C) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde fazem parte dos objetivos do SUS.
D) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) não é única, sendo exercida em cada esfera de governo por diferentes órgãos.
23. Assinale a alternativa que contempla a competência da direção MUNICIPAL do Sistema Único de Saúde (SUS).
A) Promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde.
B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
C) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
D) Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador.
24. Sobre as Equipes de Saúde da Família, é CORRETO afirmar:
A) as equipes são compostas por, no mínimo, um médico, um auxiliar de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde.
B) quando ampliada, a equipe pode contar com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene
dental.
C) cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 500 pessoas de uma determinada área.
D) a atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades terciárias de saúde e na mobilização da comunidade.
25. Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a alternativa que NÃO faz parte dos pressupostos da
reorientação do modelo de atenção em saúde bucal.
A) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, independentemente da estratégia adotada pelo município.
B) Garantir uma rede de atenção básica independente do restante da rede de serviços.
C) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento.
D) Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento das ações visando à reorientação do modelo de atenção.
26. A Equipe de Saúde Bucal deve estar capacitada a oferecer, de forma conjunta, ações de promoção, proteção, prevenção,
tratamento, cura e reabilitação, tanto em nível individual, quanto coletivo. Assinale a alternativa que contempla o princípio
relacionado a essa afirmação.
A) Interdisciplinaridade.
B) Integralidade.
C) Intersetorialidade.
D) Equidade.
27. De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, proposta pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa
que contempla exclusivamente ações consideradas de promoção de saúde bucal.
A) Aplicação tópica de flúor, educação em saúde e higiene bucal supervisionada.
B) Fluoretação das águas, higiene bucal supervisionada e restaurações de dentes anteriores.
C) Aplicação tópica de flúor, educação em saúde e remoção de raízes residuais.
D) Fluoretação das águas, educação em saúde e tratamento de abcessos dento-alveolares.
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28. Analise e classifique as afirmativas a seguir como V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
I. A utilização da aplicação tópica de flúor com abrangência universal é recomendada para todas as populações,
independentemente do local onde se encontram, pelo princípio da igualdade.
II. A higiene bucal supervisionada deve ser desenvolvida preferencialmente pelos profissionais auxiliares da Equipe de Saúde
Bucal.
III. Nas Equipes de Saúde Bucal, as ações de recuperação e reabilitação podem ser realizadas tanto pelo cirurgião dentista
como pelo técnico em higiene dental (THD).
IV. Na estratégia de saúde da família, a visita domiciliar é um procedimento rotineiro, preferencialmente realizado pelo agente
de saúde.
A)
B)
C)
D)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
F-V-V-F
F-V-F-V
V-F-V-F
V-F-F-V

29. De acordo com o Código de Ética Odontológica, proposto pelo Conselho Federal de Odontologia, assinale a alternativa que
constitui uma infração ética.
A) Revelar fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão, em caso de defesa de interesse
legítimo dos profissionais inscritos no Conselho.
B) Declinar o tratamento empreendido na cobrança judicial de honorários profissionais.
C) Iniciar tratamento emergencial de menores, sem autorização de seus responsáveis ou representantes legais.
D) Intervir, desde que na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional.
30. Assinale a alternativa que apresenta um direito fundamental do cirurgião dentista.
A) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que prejudiquem o bom
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
B) Exercer a profissão em âmbito público ou privado, ainda que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
C) Manter vínculo com entidades, empresas ou outros desígnios, mesmo quando estas se encontrarem em situação inidônea.
D) Intitular-se especialista após conclusão de curso credenciado, ainda que sem inscrição da especialidade no Conselho
Regional.
31. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
(1) ESTERILIZAÇÃO
(2) DESINFECÇÃO
(3) ASSEPSIA
(4) ANTISSEPSSIA
(5) LIMPEZA

A)
B)
C)
D)

( ) Desinfecção de tecidos vivos, como pele e mucosas.
( ) Procedimentos que visam evitar o retorno da contaminação a um objeto, superfície ou
local.
( )Remoção de sujidades que indispensavelmente antecede os procedimentos de
desinfecção ou esterilização.
( ) Processo que visa à destruição total de todas as formas de vida de um material ou
ambiente, através de métodos físicos ou químicos.
( ) Consiste na destruição, remoção ou redução da maioria dos microrganismos presentes
num material inanimado. Visa eliminar a potencialidade infecciosa do objeto,
superfície ou local.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
4, 5, 3, 1, 2
3, 4, 5, 1, 2
4, 3, 5, 1, 2
3, 5, 4, 2, 1

32. Sobre o controle de infecção no consultório odontológico, assinale a alternativa CORRETA.
A) Estudos epidemiológicos mostram que a exposição parenteral é a de maior risco, no que diz respeito à contaminação pelos
vírus HBV e HIV, porém o risco de contaminação pelo HBV, após perfuração por agulha contaminada, é menor se
comparado ao do HIV.
B) O objetivo dos procedimentos de controle de infecção é o de eliminar a transferência de microorganismos, podendo ser
obtido por diversas maneiras como uso de equipamentos de proteção individual, imunizações, desinfecção e esterilização
de superfícies e equipamentos.
C) As medidas universais de controle de infecção são consideradas de extrema importância, devendo ser aplicadas de maneira
individualizada, de acordo com o risco estabelecido, após as informações colhidas no questionário de história médica de
cada paciente.
D) Devido ao alto risco de contaminação, as luvas para lavagem de instrumental devem ser semelhantes às luvas para
atendimentos e, assim como estas, devem ser sempre trocadas entre os atendimentos a pacientes, nunca podendo ser
lavadas ou reutilizadas.
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33. Os levantamentos epidemiológicos são ferramentas bastante úteis no planejamento e estabelecimento de estratégias em
Odontologia coletiva, utilizando-se índices padronizados. Sobre esses índices, é CORRETO afirmar:
A) o índice CPOD é um índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para medir e comparar a experiência
de cárie dentária em populações.
B) o valor do CPOD tem sido aumentado, nos últimos anos, devido à aplicação de diversos programas de prevenção da cárie
dentária.
C) o índice correspondente ao CPOD é utilizado em estudos de dentes decíduos e denominado CEOS.
D) o valor do CPOD expressa a média de superfícies dentárias cariadas, perdidas e obturadas em um grupo de indivíduos.
34. A lesão de cárie, em sua fase inicial, apresenta-se como uma mancha no esmalte, ocasionada pela perda de minerais. Sobre
o diagnóstico dessas manchas, assinale a alternativa CORRETA.
A) A lesão de mancha branca de aspecto opaco e rugoso apresenta-se ativa.
B) A mancha no esmalte decorrente de cárie, quanto à sua localização, é semelhante àquela ocasionada pelo excesso de
ingestão de flúor (fluorose).
C) As manchas hipoplásicas do esmalte, ao contrário das manchas por cárie, não mantêm seu brilho superficial após secagem
com jato de ar.
D) A mancha branca pode estar ativa ou inativa, porém, clinicamente, é impossível diferenciar.
35. A respeito da utilização do flúor na prevenção da cárie dentária, assinale a alternativa CORRETA.
A) A fluoretação das águas de abastecimento é considerada uma das melhores medidas de saúde pública, desde que a
concentração de flúor seja no máximo 0,01 ppm.
B) O fator de risco mais importante para a fluorose dentária é a quantidade de flúor ingerida após o período crítico de
formação dos dentes.
C) A dose mais usada como referência de ingestão ótima de flúor está entre 0,5 e 0,7 mg/kg de peso corporal por dia.
D) O consumo de suplementos fluoretados pode ser considerado um fator de risco para fluorose dentária, mesmo em regiões
não fluoretadas.
36. Sobre a utilização do flúor, é CORRETO afirmar:
A) pode ser utilizado de forma terapêutica para promover a remineralizacão de manchas brancas inativas no esmalte.
B) pode ser utilizado na forma de verniz, que possui como principal vantagem a liberação lenta e contínua de flúor.
C) o uso de produtos com alta concentração de flúor promove maior formação de hidroxiapatita, porém há maior risco de
ocasionar fluorose dentária.
D) os bochechos com solução fluoretada em crianças pequenas, apesar da alta concentração, apresentam pouco risco de
ingestão.
37. Assinale a alternativa que contempla exclusivamente características das bactérias presentes na placa específica para a cárie
dentária.
A) Potencial acidúrico e acidogênico, formação e utilização de polissacarídeos de reserva, formação de polissacarídeo
extracelular insolúvel (mutano), coloração gram-positiva.
B) Potencial acidúrico e acidogênico, formação e utilização de polissacarídeos de reserva, formação de polissacarídeo
extracelular insolúvel (mutano), coloração gram-negativa.
C) Potencial acidúrico e acidogênico, formação e utilização de polissacarídeos de reserva, formação de polissacarídeo
extracelular solúvel (mutano), coloração gram-positiva.
D) Potencial acidúrico e acidogênico, formação e utilização de polissacarídeos de reserva, formação de polissacarídeo
extracelular solúvel (mutano), coloração gram-negativa.
38. Quanto ao selamento de fóssulas e fissuras, assinale a alternativa CORRETA.
A) O selamento de fóssulas e fissuras é realizado exclusivamente com material a base de resina composta.
B) O selamento deve ser realizado em todos os dentes, independentemente da presença de outros fatores de risco à cárie.
C) Sempre que possível, dentes permanentes semi-irrompidos e com sulcos profundos devem ser selados.
D) Sua principal indicação são dentes decíduos e permanentes, que estejam presentes na cavidade bucal há pelo menos três
anos.
39. De modo geral, o uso de restaurações diretas com resina composta é contraindicado em que locais?
A) Cavidades de classe III, sem envolvimento pulpar.
B) Cavidades de classe I, com pouca profundidade.
C) Cavidades de classe II, com margem em esmalte.
D) Cavidades de classe II, sem margem em esmalte.
40. Ao final da remoção de tecido cariado, feita sob isolamento absoluto, em dente permanente jovem, ocorreu uma pequena
exposição pulpar. O dente não apresentava dor espontânea e o sangramento era de coloração viva, sendo prontamente
estancado. Com relação à circunstância apresentada, assinale a alternativa que contempla o procedimento mais indicado.
A) Proteção pulpar indireta com hidróxido de cálcio.
B) Proteção pulpar indireta com ionômero de vidro.
C) Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio.
D) Proteção pulpar direta com ionômero de vidro.
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41. Ao iniciar a remoção do tecido cariado em dente jovem com vitalidade, observou-se que a dentina encontrava-se bastante
amolecida, sendo removida em lascas com uma cureta. Assinale a alternativa que contempla o procedimento mais indicado.
A) Interromper a remoção de tecido cariado e colocar um curativo à base de óxido de zinco e eugenol, o qual irá promover a
remineralizacão do tecido.
B) Remover a dentina contaminada e deixar a dentina afetada, colocando um curativo com pasta de hidróxido de cálcio e IRM.
C) Remover a dentina contaminada e deixar a dentina afetada, devendo realizar a restauração definitiva na mesma sessão.
D) Continuar a remoção de todo o tecido cariado, utilizando baixa rotação e, caso ocorra uma exposição pulpar, realizar
pulpectomia.
42. Para avaliar o término cervical de uma restauração de classe II na distal do dente 36, assinale a alternativa que contempla a
tomada radiográfica mais indicada.
A) Periapical.
B) Oclusal.
C) Interproximal.
D) Panorâmica.
43. Assinale a alternativa que contempla o diagnóstico de um paciente com os seguintes sintomas: dor espontânea, pulsátil,
localizada, ausência de edema, mobilidade dentária, sensibilidade à palpação na região apical e dor à percussão.
A) Abcesso dento-alveolar em fase inicial.
B) Abcesso dento-alveolar em evolução.
C) Abcesso dento-alveolar evoluído.
D) Cisto periapical.
44. Um bebê de 1 ano e 3 meses apresenta uma lesão de cor arroxeada, delimitada na região correspondente ao 1° molar
decíduo superior, o qual não estava irrompido. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável para esse caso.
A) Língua geográfica.
B) Cistos da lâmina dentária.
C) Cisto ou hematoma de erupção.
D) Pérolas de Epstein.
45. Sobre Odontologia para bebês de 0 a 3 anos, assinale a alternativa CORRETA.
A) A higiene bucal do bebê pode ser iniciada por meio do uso de gaze ou fralda limpa umedecida em água filtrada.
B) O creme dental fluoretado deve ser utilizado nesta faixa etária em maior quantidade, para compensar a falta de coordenação
motora.
C) Caso o bebê apresente dentes cavitados, devem ser feitos apenas curativos, pois o tratamento restaurador não é indicado
nessa faixa etária.
D) A aplicação tópica de flúor, por meio da realização de bochechos semanais, pode ser indicada como uma boa alternativa na
prevenção de cáries em bebês.
46. Assinale a alternativa que contempla fatores indicativos de maior risco ao desenvolvimento de novas lesões de cárie
dentária.
A) CPOD baixo e ingestão frequente de sacarose.
B) Capacidade tampão normal e alta ingestão de sacarose.
C) CPOD alto e várias lesões duras e escurecidas.
D) Lesões esbranquiçadas e amolecidas e baixa secreção salivar.
47. Um paciente de 8 anos de idade apresenta um incisivo central totalmente erupcionado, enquanto o seu homólogo ainda não
apareceu na cavidade bucal, apesar de sua presença ter sido constatada por meio de uma radiografia periapical. Neste caso,
assinale a alternativa que contempla o procedimento indicado.
A) Frenectomia.
B) Ulectomia.
C) Cunha distal.
D) Retalho apical.
48. Um paciente apresenta mancha hipoplásica, localizada no centro da face vestibular do dente 21. Assinale a alternativa que
apresenta a causa mais provável para essa alteração.
A) Febre alta nos primeiros anos de vida.
B) Excesso de ingestão de flúor.
C) Uso prolongado de antibióticos na infância.
D) Traumatismo no dente 61.
49. Para a realização de uma restauração profunda no dente 36, assinale a alternativa que contempla a técnica anestésica mais
indicada.
A) Terminal infiltrativa.
B) Bloqueio mandibular.
C) Intrapulpar.
D) Intraligamentar.
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50. Assinale a alternativa que apresenta o fator essencial para o desenvolvimento da doença periodontal.
A) Nicotina.
B) Hormônios da gravidez.
C) Placa periodontopatogênica.
D) Diabetes.
51. Em relação às afecções dos tecidos moles, assinale a alternativa CORRETA.
A) O tratamento das infecções por herpes simples consiste na aplicação tópica de agentes específicos, tais como nistatina ou
clotrimazol.
B) A leucoplasia pilosa caracteriza-se por inúmeras placas cremosas, amolecidas e esbranquiçadas, que são facilmente
removidas após raspagem.
C) O diagnóstico diferencial da gengivoestomatite herpética deve incluir lesões semelhantes, como estomatite aftosa,
herpangina e eritema multiforme.
D) A monilíase é uma infecção causada por bactérias, sendo a Candida albicans o agente etiológico mais comum.
52. Muitas das manifestações da AIDS ocorrem primeiramente na boca, devendo o profissional de Odontologia estar preparado
para identificá-las. Dentre essas manifestações, podem ser destacados os seguintes tumores malignos:
A) Sarcoma de Kaposi, Linfoma, Carcinoma epidermoide.
B) Sarcoma de Kaposi, Hemangioma, Herpes Zoster.
C) Carcinoma, Papiloma, Herpes Zoster.
D) Linfangioma, Papiloma, Leucoplasia pilosa.
53. Em relação às complicações pós-operatórias, é CORRETO afirmar:
A) após a exodontia, passado o efeito do anestésico, a dor geralmente é intensa e não pode ser controlada com analgésicos
leves, normalmente persistindo por vários dias.
B) o paciente com hemorragia após uma exodontia, deve ser primeiramente encaminhado ao serviço hospitalar, pois esse
problema dificilmente será solucionado no consultório odontológico.
C) em pacientes portadores de doença periodontal avançada, a hemorragia pós-operatória poderá ocorrer devido a não
remoção de tecido de granulação do interior do alvéolo, após a avulsão dos dentes afetados.
D) a injeção de anestésico de forma rápida pode contribuir para a diminuição da dor durante a anestesia.
54. O uso excessivo de anestésicos contendo vasoconstritores, para a realização de uma exodontia, pode contribuir para o
excesso de dor pós-operatória, decorrente de uma alteração conhecida por:
A) pericoronarite.
B) estomatite.
C) alveolite.
D) gengivite.
55. Assinale a alternativa que contempla a situação em que a Pulpotomia seria o tratamento mais indicado.
A) Dente permanente jovem com cavidade profunda próxima a polpa.
B) Dente permanente jovem com pequena exposição pulpar.
C) Dente decíduo com grande exposição pulpar atingindo a furca.
D) Dente decíduo com exposição pulpar e sem alteração periapical.
56. Assinale a alternativa que apresenta a composição do periodonto de sustentação.
A) Osso alveolar, ligamento periodontal e cemento.
B) Osso alveolar, ligamento periodontal e mucosa gengival.
C) Osso alveolar, mucosa gengival e cemento.
D) Mucosa gengival, ligamento periodontal e cemento.
57. Assinale a alternativa que apresenta a principal forma de ocorrência do crescimento da maxila em largura.
A) Aposição óssea na região do tuber.
B) Aposição e reabsorsão óssea no processo alveolar.
C) Aposição óssea nas suturas frontomaxilar e pterigopalatina.
D) Aposição e reabsorção óssea na sutura palatina mediana.
58. Um paciente com 10 anos de idade procura o consultório odontológico para reabilitação bucal. Radiograficamente, foi
constatada a ausência de vários germes de dentes permanentes; além disso, o cirurgião dentista observou que a criança
apresentava altura facial diminuída, pele seca, com poucos pelos e cabelo bastante fino. Assinale a alternativa que
contempla o quadro sugestivo dessa alteração.
A) Displasia ectodérmica.
B) Disostose cleidocraniana.
C) Epidermólise bolhosa.
D) Amelogênese imperfeita.
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59. Uma criança de 6 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde, logo após ter sofrido traumatismo dentário, que
provocou a avulsão do dente 51 e fratura de esmalte e dentina, sem exposição pulpar, do dente 61. Levando-se em
consideração a idade do paciente e os dentes afetados, assinale a alternativa que contempla o tratamento mais apropriado.
A) Aguardar reerupção do dente 51 e restaurar de imediato o dente 61 com resina composta.
B) Irrigar com soro a região do dente 51 e proteger e restaurar provisoriamente o dente 61.
C) Reimplantar o dente 51 e restaurar de imediato o dente 61 com resina composta.
D) Aguardar reerupção do dente 51 e proteger e restaurar provisoriamente o dente 61.
60. Após um exame radiográfico de rotina de um paciente de 21 anos de idade, observou-se uma área radiolúcida bem
delimitada próxima às raízes dos incisivos superiores. O paciente não apresenta histórico de trauma ou restaurações
extensas nesses dentes. Assinale a alternativa que contempla o provável diagnóstico da imagem observada.
A) Cisto de erupção.
B) Cisto dentígero.
C) Forame palatino.
D) Forame incisivo.
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