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CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, 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

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, 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

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Os procedimentos odontológicos restauradores e 
cirúrgicos são limitados no contexto de promover 
saúde. Entretanto, quando são inseridos no modelo de 
Odontologia em Saúde Coletiva, devem ser acrescidos 
a um programa de:
a)  Reabilitação
b)  Prevenção com dentifrícios fluoretados
c)  Prevenção com vernizes fluoretados
d)  Prevenção com bochechos fluoretados
e)  Prevenção, educação e promoção em saúde

27) A biossegurança pode ser compreendida como um 
conjunto de normas e medidas que visa à proteção 
da população e dos profissionais de saúde. Nesse 
contexto, assinale a denominação correta para o 
conjunto de meios usados para impedir a penetração 
de germes em local que não os contenha.
a)  Esterilização
b)  Assepsia
c)  Degermação
d)  Desinfecção
e)  Antissepsia
 

28) Para avaliação da região radicular dos molares 
superiores direito, foi realizada uma tomada 
radiográfica pela técnica da bissetriz. Entretanto, 
devido à configuração anatômica e ao posicionamento 
do filme nessa região, observou-se a sobreposição do 
processo zigomático da maxila sobre os ápices desses 
elementos dentários, dificultando a interpretação 
radiográfica. Assinale a alternativa que apresenta 
a técnica adequada a ser utilizada nessa tomada 
radiográfica para eliminar essa sobreposição.
a)  Técnica de Clark
b)  Técnica de Doravan
c)  Técnica de Le Master
d)  Técnica do paralelismo
e)  Técnica Bite-Wing

29) Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere 
sensibilidade após a restauração do dente 26 com 
resina composta e sensação de “dente crescido”. 
Clinicamente, não houve evidências de infiltração 
marginal. Assinale a alternativa que indica a provável 
causa desta sensibilidade após o procedimento 
restaurador realizado.
a)  Ausência de contato proximal
b)  Expansão de polimerização
c)  Contração de polimerização
d)  Ausência de contato prematuro
e)  Trocas térmicas com o material restaurador

30) Leia as afirmativas a seguir sobre o Ionômero de vidro 
e assinale a alternativa correta.
I. O componente responsável por sua adesão é o ácido 

poliacrílico.
II. A adesão do ionômero de vidro ao esmalte é superior ao 

da dentina.
III. Apresenta baixa resistência a abrasão.
IV. Apresenta uma forte sensibilidade a formação de trincas 

por desidratação e solubilidade nas fases iniciais de 
presa.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II, apenas
b)  II e III, apenas
c)  I e III, apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, III e IV apenas

31) A doença periodontal é uma doença que se caracteriza 
como um conjunto de condições inflamatórias, de 
caráter crônico e de origem bacteriana, que começa 
afetando o tecido gengival e pode levar, com o tempo, à 
perda dos tecidos de suporte dos dentes. Com relação 
aos fatores etiológicos da doença periodontal, assinale 
a alternativa correta:
a)  O cálculo é uma massa aderente, descalcificada, que se 

forma sobre a superfície dos dentes naturais e próteses
b)  O cálculo supra gengival se encontra abaixo da margem 

gengival, geralmente nas bolsas periodontais, e é visível 
durante o exame de rotina

c)  Os diferentes modos pelos quais o cálculo está aderido 
à superfície dentária não influem na facilidade ou 
dificuldade encontradas na sua remoção

d)  A placa bacteriana não mineralizada sobre a superfície 
do cálculo é o principal fator irritante, mas a porção 
subjacente calcificada pode ser um fator coadjuvante 
importante

e)  O efeito principal do cálculo na doença periodontal está 
relacionado a irritação mecânica por ele causada

32) Paciente do sexo masculino, 30 anos, compareceu 
ao serviço de Odontologia com queixa de dor pulsátil 
no elemento 36, acentuada por variações térmicas. 
Clinicamente, pode-se observar uma extensa 
restauração de amálgama infiltrada por cárie na mesial 
deste dente. Além disso, a percussão e palpação 
não acentuam o desconforto do paciente, sendo 
consideradas normais. Radiograficamente, é evidente 
uma extensa lesão cariosa abaixo da restauração, 
uma ampla câmara pulpar e discretas alterações 
perirradiculares nos ápices. Baseado nos achados 
descritos acima, assinale a alternativa correta:
a)  Diagnóstico de Pulpite Reversível, sendo o tratamento 

endodôntico desnecessário e restauração do elemento 
indicada

b)  Diagnóstico de Pulpite Irreversível, sendo o tratamento 
endodôntico necessário

c)  Diagnóstico de Periodontite Apical Aguda, sendo o 
tratamento endodôntico necessário

d)  Diagnóstico de Abscesso Periodontal, sendo o 
tratamento periodontal necessário

e)  Diagnóstico de Granuloma apical, sendo o tratamento 
endodôntico necessário

33) O estabelecimento de um correto diagnóstico clínico 
é de suma importância, uma vez que este é a base 
fundamental para a instituição da terapêutica a seguir. 
Dentre os testes para verificação da vitalidade pulpar, 
temos o teste da cavidade. Diante disso, assinale a 
alternativa correta sobre a utilização desse teste no 
processo de diagnóstico pulpar.
a)  É o primeiro teste utilizado na sequência do diagnóstico
b)  Resulta geralmente em dor
c)  Deve ser realizado com anestesia geral
d)  Deve ser realizado com anestesia local
e)  Deve ser realizado quando os outros testes são 

inconclusivos
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34) Paciente, 25 anos de idade, sexo feminino, compareceu 
ao serviço de odontologia com queixa de dor 
espontânea intensa, pulsátil e persistente na região 
do elemento 27, que teria sido extraído três dias antes 
desta consulta. Clinicamente, pode-se observar que 
o alvéolo está parcialmente preenchido por tecido 
necrótico com uma coloração acastanhada e com 
sinais de inflamação. Além disso, a paciente relata 
odor fétido da região e uso de contraceptivos orais. 
Assinale a alternativa que corresponda ao diagnóstico 
compatível com o quadro descrito acima.
a)  Alveolite
b)  Pericoronarite
c)  Pulpite
d)  Infecção pós-operatória
e)  Abscesso subperiosteal

35) Paciente com 5 anos de idade compareceu ao consultório 
odontológico, após ter sofrido um trauma na região dos 
incisivos superiores decíduos. Após exame clínico e 
radiográfico, observou-se a intrusão e vestibularização 
dos elementos 51, 52 e 61 sem comprometimento dos 
permanentes. Assinale o procedimento de escolha de 
acordo o caso descrito.
a)  Extração dos elementos 51, 52 e 61
b)  Tracionamento ortodôntico
c)  Extrusão cirúrgica
d)  Contenção dos dentes
e)  Reerupção espontânea

36) Paciente, sexo feminino, apresenta um aumento de 
volume no lábio inferior, sem sintomatologia dolorosa, 
consistência amolecida, com cerca de 2 cm e coloração 
levemente azulada. Além disso, relata que a lesão está 
presente acerca de três meses, possuindo episódios de 
aumento e diminuição espontânea de tamanho durante 
seu curso clínico e refere hábito de morder a mucosa 
labial. Diante do exposto, assinale a alternativa que 
indica o provável diagnóstico clínico do paciente.
a) Lipoma
b) Papiloma
c) Mucocele
d) Hemangioma
e) Adenoma Pleomórfico

37) Uma criança de 5 anos de idade apresentou-se no serviço 
de odontologia com tecidos bucais avermelhados, mal-
estar, irritabilidade, dor de cabeça e dor relacionada 
a ingestão de alimentos. Clinicamente, observou-se 
em toda cavidade oral, vesículas que se romperam 
originando úlceras. Assinale o correto diagnóstico da 
doença de acordo com o quadro descrito.
a)  Gengivoestomatite herpética aguda
b)  Candidíase pseudomembranosa aguda
c)  Gengivite aguda inespecífica
d)  Candidíase eritematosa
e)  Ulcerações aftosas

38) A cárie dentária pode ser definida como uma destruição 
localizada dos tecidos dentais causada pela ação das 
bactérias. Assinale a alternativa correta com relação a 
localização da incidência de cárie:
a)  Os dentes situados na porção mais posterior da 

boca apresentam menor incidência de cárie quando 
comparados com os anteriores

b)  As porções oclusais dos molares são as áreas menos 
afetadas pelo processo de cárie

c)  As faces linguais são as regiões mais afetadas pelo 
processo de cárie

d)  A cárie oclusal é a mais prevalente, tanto na dentição 
decídua quanto na dentição permanente

e)  A cárie oclusal é mais prevalente na dentição decídua 
do que na dentição permanente

39) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) se 
constitui um dos métodos de mínima intervenção 
que segue uma filosofia de tratamento associado à 
promoção de saúde. Sobre o tratamento restaurador 
atraumático, assinale a alternativa correta:
a)  Está totalmente contraindicado em pacientes com alto 

risco de cárie
b)  Foi criado com o objetivo de realizar restaurações 

definitivas em grandes escalas
c)  Está contraindicado o uso do cimento de ionômero de 

vidro nesse tipo de tratamento
d)  Consiste na remoção do tecido cariado com baixa 

rotação e no preenchimento da cavidade com cimento 
de ionômero de vidro

e)  Tem como objetivo diminuir a contaminação do meio 
bucal, paralisar a cárie e prorrogar o tempo para realizar 
o tratamento definitivo

40) A reposição protética de dentes perdidos ou ausentes 
envolve, com frequência, uma preparação dos tecidos 
orais. Leia as afirmativas a seguir sobre a área ideal de 
suporte de uma prótese e assinale a alternativa correta:
I. Ausência de mucosa queratinizada na área de suporte 

da prótese.
II. Nenhuma evidência de condições patológicas.
III. Relação apropriada dos maxilares nas dimensões 

anteroposterior e vertical.
IV. Processo alveolar bastante delgado e de configuração 

apropriada.
V. Ausência de tecido ósseo ou de tecido mole protuberante.

 Estão CORRETAS as afirmativas:
a)  I, II e III apenas
b)  I e III, apenas
c)  II, III e V apenas
d)  III apenas
e)  IV apenas

41) A pericoronarite consiste em uma inflamação que afeta 
o tecido mole que recobre a coroa de um dente, sendo 
tipicamente observada nos terceiros molares, em 
especial os inferiores. Em pacientes com diagnóstico 
de pericoronarite, a conduta mais correta para extração 
do terceiro molar é:
a)  Extração imediata sem uso de medicação antibiótica
b)  Extração imediata e prescrição de medicação antibiótica 

pré-operatória
c)  Extração imediata e prescrição de medicação antibiótica 

pós-operatória
d)  Extração imediata e prescrição de bochecho à base de 

digluconato de clorexidina 0,12% no pós-operatório
e)  Eliminação da inflamação através de irrigação e 

prescrição de bochecho à base de digluconato de 
clorexidina 0,12%, previamente a cirurgia

42) O Trismo representa uma contratura dolorosa da 
musculatura da mandíbula, com restrição da abertura 
normal da boca. Quando um paciente se submete a 
anestesia do nervo alveolar, o trismo poderá ocorrer 
como uma complicação. Dessa forma, assinale a 
alternativa mais provável que justifica essa complicação 
após a anestesia desse nervo.
a)  Quebra da agulha
b)  Infiltração na glândula parótida
c)  Infiltração no nervo alveolar inferior 
d)  Infiltração no musculo pterigoideo lateral 
e)  Infiltração no musculo pterigoideo medial 
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43) As soluções anestésicas locais apresentam grande 
margem de segurança clínica e são os fármacos 
mais empregados na prática odontológica. Assinale a 
alternativa que indica qual a solução anestésica local 
que em seu processo de metabolização gera orto-
toluidina, um metabólito que, em alta concentração, 
causa metemoglobinemia.
a)  Mepivacaína
b)  Prilocaína
c)  Lidocaína
d)  Bupivacaína
e)  Procaína

44) A inervação sensorial dos dentes, dos ossos e dos 
tecidos moles da cavidade oral é provida pelo nervo 
trigêmeo. Apesar do grande avanço nas técnicas 
anestésicas utilizadas, devemos levar em consideração 
o conhecimento anatômico da região a ser operada pelo 
profissional de odontologia. Nesse contexto, assinale 
a alternativa que corresponde ao nervo que devemos 
anestesiar para proceder um tratamento endodôntico 
no elemento 17.
a)  Alveolar superior posterior
b)  Alveolar inferior
c)  Alveolar superior posterior e médio
d)  Alveolar superior posterior e palatino
e)  Alveolar superior posterior, médio e palatino

45) Uma solução de Lidocaína a uma concentração de 2% 
possui 20mg (miligramas) do anestésico em cada ml 
(mililitro) da solução. Assinale a alternativa que indica a 
quantidade máxima de tubetes que ainda se pode injetar 
com segurança em um paciente de 50kg (quilogramas), 
sabendo-se que já foram utilizados 2 tubetes da solução 
durante essa sessão de atendimento e que a dose 
máxima da Lidocaína é de aproximadamente 4,4mg/kg 
(miligramas por quilograma de peso corporal). 
a)  3,0 Tubetes
b)  4,0 Tubetes
c)  5,0 Tubetes
d)  6,0 Tubetes
e)  7,0 Tubetes

46) Fluorose dentária são manchas esbranquiçadas, que 
aparecem nos dentes devido ao excesso de flúor, 
geralmente de forma simétrica. Assinale a alternativa 
que indica o procedimento adequado que deve ser 
realizado para a remoção conservativa dessas manchas.
a)  Microabrasão
b)  Remineralização
c)  Clareamento vital caseiro
d)  Faceta de resina composta
e)  Restauração com cimento de ionômero de vidro

47) Um paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, 
compareceu ao serviço de odontologia onde relatou 
ser portador de Endocardite Infecciosa. Após o exame 
radiográfico, o profissional constatou que haveria 
necessidade de exodontia dos elementos 38 e 48 
inclusos, antes de iniciar o tratamento restaurador 
estético. O paciente não apresentava histórico de 
alergia de qualquer espécie. Nesse caso, a profilaxia 
antibiótica, antes do procedimento cirúrgico, está 
indicada. Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta de acordo com a profilaxia recomendada no 
caso em questão.
a)  Profilaxia antibiótica com amoxicilina 500mg, 1 horas 

antes do procedimento
b)  Profilaxia antibiótica com clindamicina 600mg, 3 horas 

antes do procedimento
c)  Profilaxia antibiótica com amoxicilina 2000mg, 2 horas 

depois do procedimento
d)  Profilaxia antibiótica com amoxicilina 2000mg, 1 hora 

antes do procedimento
e)  Profilaxia antibiótica com clindamicina 600mg, 1 hora 

depois do procedimento

48) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
dispõe sobre o controle de medicamentos à base de 
substâncias classificadas como antimicrobianos, 
com o objetivo de ampliar o controle sobre esses 
medicamentos e contribuir para a redução da resistência 
bacteriana da população. Nesse caso, compete aos 
profissionais de odontologia saber que a prescrição 
desses medicamentos deverá:
a) Ser realizada em receituário privativo do prescritor ou 

do estabelecimento de saúde, havendo, portanto, um 
modelo padrão de receita específico

b) Ser realizada apenas em receituário de controle 
especial, devendo ser prescrita de forma legível, sem 
rasuras e em 2 (duas) vias

c) Permitir a prescrição de outras categorias de 
medicamentos desde que não sejam sujeitos a controle 
especial

d) Apresentar validade em todo o território nacional, por 30 
(trinta) dias a contar da data de sua emissão

e) Incluir junto a receita comum uma Notificação de receita 
cor azul com validade de 10 (dez) dias a contar da data 
de emissão

49) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e 
deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e 
auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades 
na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado. 
De acordo com o Código Ética Odontológica, assinale 
a alternativa correta sobre o tratamento em pacientes 
menores de idade.
a)  Deve ser realizado em qualquer circunstância, mesmo 

sem a autorização dos responsáveis
b)  Somente pode ser realizado com autorização dos 

responsáveis, sem exceção
c)  Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, 

exceto quando envolver procedimentos cirúrgicos
d)  Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, 

somente nos casos de urgência ou emergência
e)  Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, 

somente se não houver necessidade de anestesia local

50) A causa mais frequente das cáries dentárias é a ingestão 
de açúcar e de alimentos ácidos, que têm a capacidade 
de dissolver o esmalte quando em contato com as 
bactérias existentes na boca. Assinale a alternativa que 
indica o período que a superfície do esmalte é mais 
susceptível a cárie.
a)  Um ano após a erupção
b)  Dois anos após a erupção
c)  Cinco anos após a erupção
d)  Dez anos após a erupção
e)  Imediatamente após a erupção


