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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

CIRURGIÃO DENTISTACIRURGIÃO DENTISTA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07



5 Cargo: Cirurgião Dentista

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Estudos sobre o desenvolvimento de crianças 
associam mudanças a idades cronológicas 
específicas. Tarefas de desenvolvimento tendem 
a acontecer dentro da média de normalidade 
de faixas etárias, conforme o avanço da idade e 
isto tem importância prática para o dentista. Por 
exemplo, de forma geral, a idade com que uma 
criança conseguirá ter habilidade para utilizar o fio 
dental sozinha é a partir dos

(A) dois anos.
(B) três anos.
(C) quatro anos.
(D) cinco anos.
(E) nove a doze anos.

Os anestésicos locais são drogas relativamente 
seguras quando utilizados da forma recomendada. 
As reações de superdosagem, alergia e 
idiossincrasia são muito importantes em relação 
aos anestésicos locais de uso em Odontologia. 
Dentre as reações adversas a drogas, as reações 
de superdosagem são as mais comuns. Entre os 
anestésicos tópicos, o que é menos propenso a 
produzir reação de superdosagem é a 

(A) lidocaína.
(B) benzocaína. 
(C) articaína.
(D) mepivacaína.
(E) etidocaína.

Após a administração de alguns medicamentos 
e a utilização de algumas substâncias, reações 
alérgicas e reações de intoxicação podem se 
manifestar. Algumas vezes os sinais e sintomas de 
intoxicação podem ser confundidos, pelo paciente 
e pelo profissional, com reações alérgicas.  No 
entanto, sabe-se que NÃO pode ocorrer alergia em 
uma pessoa viva com 

(A)	 bissulfito	de	sódio.
(B) lidocaína.
(C) adrenalina.
(D) látex.
(E)	 anestésicos	tópicos.

Para que efetivamente possa ser realizada 
a promoção de saúde, é preciso que a 
primeira consulta odontológica seja realizada 
precocemente. A orientação da Academia 
Americana de Odontopediatria e da Associação 
Brasileira de Odontologia é de que a primeira 
consulta odontológica ocorra 

(A) ainda durante a gestação, para que as orientações 
sejam melhor aceitas, como, por exemplo, a utilização 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

de bicos ortodônticos, prevenindo más oclusões.
(B)	 no	primeiro	ano	de	vida,	preferencialmente	na	época	

de erupção dos primeiros dentes decíduos.
(C) no segundo ano de vida, quando mãe e bebê já estão 

adaptados à rotina um do outro e a presença de um 
estranho não será tão danosa à criança.

(D) a partir do segundo ano de vida, mas antes da 
completa erupção dos dentes decíduos.

(E) tão logo todos os dentes decíduos tenham erupcionado, 
coincidindo com uma maior maturidade da criança.

Tem-se notado, nos últimos anos, um aumento 
na ocorrência de lesões cervicais não cariosas, 
principalmente em pessoas mais velhas. Os 
fatores etiológicos mais comumente envolvidos 
no desenvolvimento desse tipo de lesão são a 
erosão, a abrasão e a abfração. O tratamento 
dessas condições tem início com a identificação 
e remoção ou redução dos fatores causais. 
Relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

1. Erosão dental.
2. Abrasão.
3. Abfração.

(   )  Consumo frequente de refrigerantes.
(   )  Excesso de forças atuando sobre o(s) 

elemento(s) dentário(s).
(   )  Uso de palitos de dentes para higiene 

dentária.

(A) 1 – 2 – 3.
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 1 – 3.
(D) 2 – 3 – 1.
(E) 3 – 1 – 2.

“A infecção pelo HIV-1 cursa com amplo espectro 
de apresentações clínicas, desde a fase aguda 
(que pode ser assintomática, oligossintomática ou 
se manifestar como síndrome retroviral aguda), até 
a fase avançada da doença, com as manifestações 
definidoras da síndrome da imunodeficiência 
(aids). Em indivíduos não tratados, estima-se 
em dez anos o tempo médio entre o contágio 
e o aparecimento da doença” (BRASIL. 
Recomendações para Terapia Antirretroviral em 
Adultos Infectados pelo HIV. 2008, p.13). Para 
estimar o prognóstico e avaliar a indicação de 
início de terapia antirretroviral, monitora-se a 
quantificação plasmática da carga viral do HIV e 
a contagem de células de defesa, particularmente, 

(A)	 dos	neutrófilos.
(B) das plaquetas.
(C) dos linfócitos B.
(D) dos linfócitos T CD8.
(E) dos linfócitos T CD4.

Apesar da cárie e da doença periodontal 
serem inegavelmente as doenças bucais mais 
prevalentes, várias outras patologias bucais 
podem se manifestar com certa frequência. A 
lesão que clinicamente apresenta-se como uma 
desordem mucocutânea imunologicamente 
mediada, com padrão característico de linhas 
brancas que se entrelaçam (estrias de Wickham), 
podendo melhorar ou piorar em semanas ou 
meses, que geralmente não produz sintomas e que 
não necessita de tratamento específico é 

(A) a glossite romboide mediana.
(B) o eritema linear.
(C) o líquen plano reticular.
(D) o líquen plano erosivo.
(E) a acantose nigricans.

A leucoplasia oral é definida como uma 
placa ou mancha branca que não pode ser 
caracterizada clinicamente ou patologicamente 
como qualquer outra doença e não implica 
uma alteração histopatológica específica do 
tecido. Seu diagnóstico não depende tanto 
de aparências definidas, mas da exclusão de 
outras lesões que se apresentam como placas 
brancas na boca. Apesar de não estar associada 
a um diagnóstico histopatológico específico, ela 
é caracteristicamente considerada uma lesão 
pré-cancerígena. Embora a etiologia permaneça 
desconhecida, alguns fatores parecem estar 
associados ao seu desenvolvimento, sendo 
considerado o mais importante fator etiológico 
desta condição

(A) o tabaco.
(B) o álcool. 
(C) a radiação ultravioleta.
(D) a idade.
(E) a presença de microrganismos, como a Candida.

Variações no número de dentes em 
desenvolvimento são comuns e diversos termos 
são úteis na descrição dessas situações. O termo 
que descreve a falta de desenvolvimento de um ou 
mais dentes é

(A) hipodontia.
(B) anodontia.
(C) oligodontia.
(D) microdontia.
(E) hiperdontia.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
causada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil ainda 
apresenta um número elevado de casos de lepra, 
sendo algumas regiões consideradas endêmicas 
pra esta doença, como é o caso de Dourados (MS). 
Quando não tratada precocemente, a hanseníase 
pode causar incapacidades ou deformidades no 
corpo. A campanha do Ministério da Saúde para 
este ano prevê peças publicitárias voltadas para 
a população em geral e profissionais da saúde, 
além de ações educativas nas escolas. De acordo 
com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, 
os profissionais de saúde devem estar atentos 
para identificar precocemente os casos. Sobre 
as características da hanseníase, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) Atualmente a lepra é classificada em duas 
categorias separadas, paucibacilar e 
multibacilar, com a distinção influenciando 
a forma de tratamento recomendada. As 
lesões bucais são mais comuns na forma 
multibacilar.

(   ) Dentre os sinais e sintomas, a presença de 
manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou 
amarronzadas em qualquer parte do corpo 
com perda ou alteração de sensibilidade 
merece destaque. No entanto, em alguns 
casos, a hanseníase pode ocorrer sem 
manchas.

(   ) A transmissão se dá por meio de uma 
pessoa doente que apresenta a forma 
infectante da doença e que, estando sem 
tratamento, elimina o bacilo por meio das 
vias respiratórias, podendo infectar outras 
pessoas suscetíveis. Outras formas de 
transmissão são: contato direto (aperto 
de mãos, beijo, abraços), relação sexual, 
aleitamento materno e doação de sangue.

(A) V – V – V.
(B) F – V – V.
(C) F – F – V.
(D) V – V – F.
(E) V – F – F.

A cárie dentária pode ser definida como o resultado 
de uma dissolução química da estrutura dentária 
causada por eventos metabólicos ocorridos 
no biofilme que cobre a área afetada (esmalte, 
dentina, cemento). Sobre a cárie dentária, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) As lesões de cárie desenvolvem-se preferencialmente 
em	sítios	relativamente	protegidos	em	que	o	biofilme	
se acumula ao longo do tempo.

(B) A inserção de corpos estranhos na dentição, como 
restaurações, próteses ou aparelhos, pode resultar em 

locais	protegidos	para	o	desenvolvimento	do	biofilme,	
favorecendo o surgimento de lesões cariosas.

(C)	 A	 composição	 e	 espessura	 do	 biofilme,	 a	 taxa	
e composição da secreção salivar, a dieta e a 
concentração	 de	 íons	 flúor	 nos	 fluidos	 orais,	 podem	
contribuir na probabilidade de perda de minerais e na 
taxa com que isto ocorre.

(D)	 A	doença	cárie	é	raramente	autolimitante,	a	menos	que	
o	biofilme	que	cobre	o	sítio	da	lesão	seja	removido.	Na	
ausência	de	tratamento,	a	cárie	dentária	progride	até	
que o dente seja destruído.

(E)	 Desde	 que	 o	 processo	 carioso	 tenha	 iniciado,	 é	
imprescindível que alguma medida clínica seja 
estabelecida por um odontólogo, independente da 
lesão ser ativa ou inativa, caso contrário, fatalmente a 
lesão progredirá para a cavitação. 

A cárie é uma doença que exige um amplo exame 
para que a correta decisão de tratamento possa ser 
tomada. Todos os exames diagnósticos possuem 
erros inerentes. Dependendo do exame realizado, 
um número maior de resultados falso positivos 
pode ocorrer. Neste caso, corre-se o risco de 
deixar de instituir um tratamento adequado. Esses 
termos são bastante comuns para comentar a 
respeito do diagnóstico da cárie. Relacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com 
a sequência correta.

1. Verdadeiro positivo.
2. Falso positivo. 
3. Falso negativo.  
4. Verdadeiro negativo.  

(   )  A doença está ausente e o resultado é 
negativo.

(   )  A doença está presente e o resultado é 
negativo.

(   )  A doença está presente e o resultado é 
positivo.

(   )  A doença está ausente e o resultado é 
positivo.

(A) 4 – 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 1 – 4 – 3.
(C) 1 – 2 – 3 – 4.
(D) 4 – 3 – 1 – 2.
(E) 3 – 4 – 1 – 2.

A indicação de radiografias bite wing uma vez 
por ano em populações com baixa prevalência de 
cárie não se justifica mais. Em vez disso, a decisão 
deve ser baseada no benefício em relação aos 
riscos referentes à radiação e aos custos. Com 
base em dados epidemiológicos do risco de cárie 
em diversas idades e da taxa de progressão em 
crianças e adolescentes com baixa prevalência 
de cárie, quatro idades são consideradas 
fundamentais para a realização do exame bite 
wing. São elas

QUESTÃO 35



9 Cargo: Cirurgião Dentista

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

(A) 3 anos; 5 anos; 12 anos e 16 anos.
(B) 2 anos; 6 anos; 9 anos e 12 anos.
(C) 5 anos; 8-9 anos; 12-14 anos e 15-16 anos.
(D) 3 anos; 6 anos; 12 anos e 18 anos.
(E) 2-3 anos; 6-8 anos; 12 anos e 17-18 anos.

Se as bactérias alojadas no canal radicular 
infectado tiverem acesso aos tecidos 
perirradiculares e o sistema imune do indivíduo 
for incapaz de suprimir a invasão, o paciente 
poderá apresentar um abscesso ou uma celulite. 
O abscesso pode evoluir para um espaço 
fascial e, devido à velocidade de progressão, 
o dente comprometido poderá ou não mostrar 
sinais radiográficos de aumento do espaço do 
ligamento periodontal. O tratamento nesses casos 
envolve a incisão e drenagem do abscesso e o 
tratamento endodôntico do dente comprometido 
para a remoção da fonte infecciosa. Quando um 
paciente apresenta-se com dor causada por um 
abscesso, sem que haja evidência radiográfica 
do dente causador, é preciso conhecer um pouco 
sobre a anatomia dos espaços faciais para 
determinar o dente que provavelmente originou 
o problema.  Se houver comprometimento do 
espaço canino ou infraorbital, que é o espaço 
potencial entre o músculo elevador do ângulo da 
boca inferiormente e o músculo elevador do lábio 
superior superiormente, a fonte de infecção é o 

(A) incisivo central superior.
(B) incisivo central ou lateral superior.
(C) incisivo lateral ou canino superior.
(D)	 canino	superior	ou	primeiro	pré-molar	superior.
(E)	 primeiro	ou	segundo	pré-molares	superiores.	

Uma vez que tenha sido estabelecido que o 
paciente apresenta uma infecção que necessita 
de antibioticoterapia, ou seja, que há sinais 
de comprometimento sistêmico, e o tipo de 
antibiótico tenha sido escolhido, ele deve ser 
administrado propriamente. Isto implica manter a 
antibioticoterapia pelo tempo adequado. Deve-se 
manter a antibioticoterapia por até

(A) 5 dias, independente de outros fatores.
(B) 7 dias, independente de outros fatores.
(C) 5 a 7 dias, dependendo do antibiótico utilizado.
(D) 3 a 5 dias, dependendo do antibiótico utilizado.
(E) 1 a 2 dias após a resolução clínica da infecção.

Traumatismos dentários são uma das principais 
ocorrências de urgência em Odontologia e o 
cirurgião-dentista deve estar preparado para 
realizar o tratamento adequado a cada caso. As 
radiografias são recursos essenciais para um 
exame mais preciso do tecido duro traumatizado. 
Para aumentar a probabilidade de diagnóstico 
de fraturas radiculares, translocações apicais e 
outras possíveis lesões, atualmente, recomenda-
se que sejam realizadas pelo menos 

(A)	 duas	radiografias,	sendo	uma	bite	wing	e	uma	oclusal.
(B)	 duas	 radiografias,	 sendo	 uma	 bite	 wing	 e	 uma	 pela	

técnica	do	paralelismo.
(C)	 duas	 radiografias,	 sendo	uma	periapical	 e	 uma	pela	

técnica	do	paralelismo.
(D)	 quatro	radiografias,	sendo	uma	direta	a	90°	do	ângulo	

do dente, duas a angulações verticais diferentes e 
uma	radiografia	oclusal.

(E)	 quatro	 radiografias,	 sendo	 uma	 bite	 wing,	 uma	
periapical,	 uma	 lateral	 de	 nariz	 e	 uma	 radiografia	
oclusal.

Quando ocorre lesão dentária em consequência 
de um traumatismo, entre 0,9% e 13% apresentam 
envolvimento pulpar. Neste caso, várias são as 
opções de tratamento. O momento ideal para 
realizar o tratamento conservador da polpa dentária 
é quando a inflamação pulpar está superficial, o 
que ocorre ainda dentro das primeiras

(A) 2 horas.
(B) 12 horas.
(C) 24 horas.
(D) 36 horas.
(E) 48 horas.

Embora dentes decíduos não devam ser 
reimplantados em caso de avulsão pelo alto 
índice de anquilose, dentes permanentes devem 
ser reimplantados o mais rapidamente possível, 
preferencialmente nos primeiros 15 a 20 minutos 
após a avulsão. Até este momento, o dente deve 
ser mantido em meio apropriado, sendo o meio 
preferido para isto 

(A) o leite, e o menos indicado a água.
(B) a saliva, e o menos indicado o leite.
(C) a saliva, e o menos indicado a água.
(D)	 a	saliva,	e	o	menos	indicado	o	soro	fisiológico.
(E)	 o	soro	fisiológico,	e	o	menos	indicado	o	leite.
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A inflamação é um processo útil e benéfico para o 
organismo, que propicia o retorno à homeostasia. 
Quando ocorre uma lesão tecidual (seja por 
um trauma ou por um procedimento cirúrgico), 
ocorre uma série de eventos humorais e celulares 
que levam à contenção da lesão, à remoção do 
agente prejudicial, ao reparo do dano tecidual e 
à reposição da função do tecido lesado. Quando 
são utilizados anti-inflamatórios não esteroides 
(AINE), sua ação ocorre em função da inativação 
das enzimas ciclooxigenases. Porém, algumas 
condições sistêmicas requerem um cuidado maior 
na prescrição de AINE. Durante o primeiro e o 
segundo trimestres da gravidez, não se recomenda 
o uso de AINE. Caso seja absolutamente 
necessário, deve-se utilizar o fármaco com a 
maior experiência de uso, na menor dose e no 
menor tempo possível. O AINE mais bem indicado 
durante a gestação, ainda assim, contra-indicado 
após 30 semanas de gestação, é o

(A) ácido acetil salicílico.
(B) ibuprofeno.
(C) naproxeno.
(D) cetoprofeno.
(E) diclofenaco sódico.

No Brasil, ainda há muita dificuldade para 
pessoas com deficiências terem acesso ao que 
lhes é garantido por lei, incluindo atendimento 
odontológico. Até mesmo os conceitos e 
terminologias utilizados precisam ser melhores 
divulgados para proporcionar uma linguagem 
unificada e padronizada, além de uma estrutura de 
trabalho para a descrição da saúde e de estados 
relacionados com a saúde. A Política Nacional de 
Saúde da Pessoa com Deficiência considera como 
deficiência

(A) toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou 
função	psicológica,	fisiológica	ou	anatômica,	que	gere	
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 
do padrão considerado normal para o ser humano.

(B) uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a 
pessoa	 com	 deficiência	 possa	 receber	 ou	 transmitir	
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

(C) consequência da perda ou anormalidade de uma 
estrutura do ponto de vista funcional, ou seja, no 
desempenho de suas atividades.

(D) a adaptação do indivíduo ao meio ambiente resultante 
da incapacidade.

(E) uma redução efetiva apenas da capacidade intelectual 
que	dificulta	a	integração	social	do	indivíduo	e	reduz	
suas chances de viver sem o auxílio de outrem. 

Todo artigo a ser esterilizado deverá ser 
acondicionado em embalagem criteriosamente 
selecionada para a segurança do processo. Em 15 
de março de 2012 foi publicada no Diário Oficial 
da União a RDC n.15 de 15 de março de 2012 que, 
entre outras disposições, proíbe a utilização, como 
embalagem para produtos de saúde, de

(A)	 papel	grau	cirúrgico.
(B) papel Kraft.
(C) tecido de algodão.
(D) SMS.
(E) caixas metálicas perfuradas.

A cárie precoce da infância geralmente é definida 
como aquela que ocorre em crianças com menos 
de 3 anos de idade. Crianças na faixa etária entre 
12 a 30 meses possuem um padrão especial de 
cárie que difere das crianças mais velhas. Os 
dentes decíduos mais afetados pela cárie são os 

(A) primeiros molares inferiores.
(B) primeiros molares superiores.
(C) incisivos superiores.
(D) segundos molares superiores.
(E) segundos molares inferiores.

O tratamento restaurador atraumático (ART) é 
uma abordagem minimamente invasiva que tem 
influência na prevenção e na interrupção da lesão 
cariosa. Sobre esta técnica, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Para a remoção da dentina infectada, a escavação 
com	instrumentos	manuais	é	o	método	mais	efetivo.

(B) Poucos instrumentais são necessários para a 
realização do ART, entre eles destaca-se o machado, 
utilizado para conseguir acesso à lesão cariosa.

(C) O termo “atraumático” refere-se a uma abordagem 
que causa pouca ou nenhuma dor ou desconforto ao 
paciente, mesmo sem anestesia, que remove apenas 
o tecido dentário afetado e que minimiza o dano às 
superfícies dentárias adjacentes quando comparada 
ao uso dos instrumentos rotatórios.

(D)	 Dentre	os	fatores	que	influenciam	na	longevidade	das	
restaurações ART, a habilidade do operador parece 
ser o fator principal.

(E) Após a remoção do tecido dentário cariado, a cavidade 
deve ser preenchida preferencialmente com cimento 
de óxido de zinco e eugenol ou, na sua ausência, com 
cimento de ionômero de vidro.

Qualquer fator que diminua a capacidade de 
transportar oxigênio pelo sangue induz à instalação 
da anemia, que é uma alteração relativamente 
comum. Vários são os tipos de anemias, mas a 
anemia considerada de maior gravidade é a anemia

(A) perniciosa.
(B) aplástica.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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(C) autoimune.
(D) falciforme.
(E) ferropriva.

A principal causa da gengivite e da periodontite 
é o acúmulo de bactérias sobre as superfícies 
dentárias. Sua remoção mecânica é considerada 
o principal meio para prevenir e impedir a 
progressão da doença periodontal, porém o 
tratamento mecânico pode não ser suficiente 
na eliminação de patógenos putativos, como o 
Actinobacillus actinomycetemcomitans. Sobre a 
utilização de antibióticos como coadjuvantes na 
terapia periodontal, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) As penicilinas e as cefalosporinas agem 
inibindo a síntese da parede celular. Ambas 
são de pequeno espectro e bactericidas. 
Entre as penicilinas, a amoxicilina tem sido 
escolhida para o tratamento da doença 
periodontal por sua considerável atividade 
contra vários patógenos periodontais, em 
níveis elevados no líquido gengival.

(   ) As tetraciclinas, clindamicinas e 
eritromicinas são inibidoras da síntese 
proteica. Apresentam amplo espectro de 
ação e são bacteriostáticas. Além do seu 
efeito antimicrobiano, as tetraciclinas são 
capazes de inibir a colagenase e isto pode 
interferir na decomposição do tecido na 
doença periodontal.

(   ) O metronidazol afeta especificamente 
a parte da microbiota bucal 
obrigatoriamente anaeróbia, mas não 
o A. actinomycetemcomitans, que é 
um anaeróbio facultativo. Assim, para 
tratar a periodontite associada ao A. 
actinomycetemcomitans, recomenda-se a 
associação do metronidazol à amoxicilina.

(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

QUESTÃO 50


