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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas 
acima da questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A 
CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO 
O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem 
invadir os limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 (TRÊS) HORAS. 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 10 1 11 a 20 1 21 a 50 1 
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TEXTO I: 
 
TAPIOCA CORPORATIVA 

Ruy Castro 

RIO DE JANEIRO - Os ricos não gostam de pegar em dinheiro. Por isso inventaram o talão de cheques e o cartão de 
crédito, sem falar no seu velho e respeitável substituto, o calote. Homens como Onassis, J. Paul Getty e Antenor Patino, 
que eram podres de ricos, passavam anos sem tocar numa cédula. Seus acompanhantes pagavam tudo por eles, à vista ou 
com cartão. E ai de quem não prestasse contas direito. Nossos governantes e ministros também não gostam de pegar em 
dinheiro. Nem precisam. Seus assistentes, motoristas ou aspones encarregam-se das despesas, com os cartões 
corporativos que recebem juntamente com a carteira funcional, as chaves do carro e o terno preto. A diferença está na 
prestação de contas. Onassis, Getty e Patino eram rigorosos ao conferi-las, porque, afinal, tratava-se do dinheiro deles. Já 
nossos mandantes, liberais com o dinheiro público e eufóricos com o "nouveau-richisme" de seus cargos, não parecem 
ter muita paciência para conferir números. 

É essa liberalidade que explica seus gastos com mesas de sinuca, lojas de enxoval, piscinas, colchões, flores, vinhos, 
bombons, carnes importadas para churrascos e outros itens do Carnaval governamental — com todo respeito pelo 
Carnaval. No Japão, a compra indevida de uma tapioca (R$ 8,30) com o cartão corporativo faria o responsável atirar-se 
do 65° andar em sinal de vergonha. Aqui, basta devolver o dinheiro para que a nódoa ética seja considerada apagada. 

Mas o grande cartão corporativo é o que o governo passou para si mesmo ao criar exóticas "secretarias especiais", como 
a da Aqüicultura e Pesca, a de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a de Políticas para as Mulheres, a de Plane-
jamento de Longo Prazo etc. Todas com peso e despesas de ministério, e tão deslumbradas quanto. 

(Folha de São Paulo, 09 de fevereiro de 2008) 
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TEXTO II:  

( Folha de São Paulo, 09 de fevereiro de 2008) 
 
 
 
TEXTO III: 
 
MAU USO NOS  EUA  ACABA EM MULTA E CADEIA 
 
Daniel Bergamasco  de Nova York  
Adriana Küchler de Bueno Aires 

Entre kits artesanal de fabricação de cerveja, TVs de plasma, próteses de silicone e clubes de strip-tease, os Estados 
Unidos têm assistido ao mau uso de cartões de crédito corporativos. Mas, sob vigilância crescente de órgãos de 
transparência e congressistas, as punições vão de multa a cadeia. 

Um funcionário do Exército, condenado a oito meses de prisão, teve de devolver os US$ 61 mil gastos com seu cartão 
em compras como aparelhos de áudio e vídeo. O nome não foi revelado. 

Em 2004, Peter Sylver, do alto escalão do condado de Nassau, no Estado de Nova York, foi a júri acusado de gastar US$ 
4.700 de seu cartão para fins pessoais e também de assediar sexualmente uma funcionária. Por ter confessado os dois 
crimes, foi condenado só pelo assédio, a três anos em liberdade condicional. 
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Russell Harding, alto funcionário da Prefeitura de Nova York durante a gestão de Rudolph Giuliani, também foi levado a 
júri por pagar despesas em resorts com o cartão e comprar presentes para os amigos. 

Auditorias nas faturas de cartões de funcionários da Marinha, em 2002, e do Departamento de Segurança Interna, em 
2006, mostraram abusos. 

Os funcionários têm a liberdade de usar o cartão para comprar itens que julgarem necessários para executar melhor a 
função. Mas um funcionário da guarda costeira comprou um kit de fabricação artesanal de cerveja por US$ 227. Por US$ 
7 mil, iPods foram adquiridos por agentes de serviço secreto. 

De empregados da Marinha, vieram gastos com roupas, cassinos, bares e clubes de strip-tease. Um deles pagou o silicone 
de uma garçonete. Nos EUA, o limite do cartão varia de acordo com órgão e a função, mas pode passar dos US$ 100 mil 
anuais. 

NA  ARGENTINA 

A extensa agenda de viagens da presidente Cristina Kirchner em 2007 gerou suspeitas sobre o mau uso do dinheiro 
público e virou objeto de investigação de ONGs e jornalistas. 

A revista "Noticias" calculou em setembro que uma viagem oficial à Alemanha e à Áustria da então candidata à 
presidência teria custado ao menos 840 mil pesos (cerca de R$ 470 mil). Cristina foi criticada por suas viagens 
dispendiosas. 

A cada viagem da então primeira-dama, o ex-presidente Néstor Kirchner emitiu decretos determinando que o Ministério 
das Relações Exteriores deveria assumir os custos. 

O valor de todas as visitas de Cristina ao exterior foi estimado em mais de US$ 4,8 milhões. Só existem estimativas 
porque, afirma a revista argentina, os gastos com viagens são "inacessíveis" e se transformaram em "segredo de estado". 

(Folha de São Paulo, 10 de fevereiro de 2008) 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
Questão 01 
 
Os textos que compõem esta prova possuem um tema 
comum. Tendo isso em mente, marque dentre as 
alternativas abaixo aquela que melhor explicita o 
assunto de que tratam os três textos: 
 
A) da utilização indevida da máquina pública para fins 

pessoais  
B) da improbidade dos nossos políticos na utilização 

dos cartões corporativos 
C) da bom gerenciamento, por parte do governo, dos 

cartões corporativos 
D) do uso do dinheiro público em benefício da 

população com obras privadas 
E) do desvio de recursos do governo por 

conglomerados industriais 
 
 
Questão 02 
 
Podemos dizer que os textos que fazem parte do corpo 
desta prova apresentam, respectivamente, o predomínio 
de que tipo textual: 
 
A) descrição, narração e dissertação 
B) dissertação, descrição e narração 
C) narração, descrição e dissertação 
D) descrição, dissertação e narração 
E) dissertação, narração e descrição 

 
Questão 03 
 
“Os ricos não gostam de pegar em dinheiro. (...) 
(...) Nossos governantes e ministros também não gostam 
de pegar em dinheiro. (...)” 
 
Em seu texto publicado no jornal “Folha de São Paulo” 
em 09 de fevereiro de 2008, Ruy Castro faz uma 
comparação entre a maneira pela qual os ricos, os 
nossos governantes e nossos ministros lidam com o 
dinheiro.  Através dessa comparação é possível 
compreender que tanto os ricos, como nossos 
governantes: 
 

A) administram com rigor suas finanças 
B) controlam os gastos de funcionários 
C) demonstram desdém por bens materias 
D) deterioram verbas públicas sem controle 
E) divergem quanto ao controle das despesas 
 
 
 
Questão 04 
 
“(...) Homens como Onassis, J. Paul Getty e Antenor 
Patino, que eram podres de ricos, passavam anos sem 
tocar numa cédula.(...)” 
 
No fragmento acima, o emprego das vírgulas é 
justificado, pois separam, respectivamente: 
 
A) orações subordinadas adverbiais causais e oração 

subordinada adjetiva restritiva 
B) orações compostas por sujeitos colocados em ordem 

inversa e vocativo 
C) termos em coordenação e oração subordinada 

adjetiva explicativa 
D) termos apresentados em ordem inversa e aposto 
E) termos intercalados de valor explicativo e vocativo 
 
 
 
 
Questão 05 
 
“É essa LIBERALIDADE que explica seus gastos com 
mesas de sinuca, lojas de enxoval, piscinas,(...)”. 
 
Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que 
NÃO apresenta o mesmo processo de formação do 
termo em destaque no fragmento acima: 
 
A) enriquecimento 
B) liberdade 
C) fundação 
D) respeitável 
E) planejamento 
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Questão 06 
 
A partir da leitura dos elementos que compõem o texto 
II desta prova, é possível verificar que a charge em 
questão: 
 
A) retrata a probidade no uso dos cartões corporativos 
B) exemplifica a medida do governo para com os 

cartões corporativos 
C) denuncia o uso de dinheiro público no pagamento 

de contas pessoais 
D) revela o pagamento de despesas públicas com 

dinheiro privado 
E) demonstra o desdém dos funcionários do governo 

para com o dinheiro público    

 
Questão 07 
 
“MAU USO nos EUA acaba em multa e cadeia”. 
 
A partir da leitura do texto III, pode-se depreender que o 
trecho em destaque se refere a: 
 
A) funcionário do Exército 
B) cartões de crédito corporativos 
C) kits artesanal de fabricação de cerveja 
D) compras como aparelho de áudio 
E) órgãos de transparência e congressistas 
 
Questão 08 
 
“(...)De empregados da Marinha, VIERAM gastos com 
roupas, cassinos, bares e clubes de strip-tease.(...)”. 
 
A flexão de número do verbo “vir” acima destacado, 
justifica-se, pois este está em concordância com o: 
 
A) sujeito simples cujo núcleo é o substantivo 

masculino plural: gastos 
B) sujeito composto cujos núcleos  são: “gastos”; 

“cassinos”, “bares e clubes de strip-tease” 
C) substantivo masculino plural “gastos” por 

concordância atrativa 
D) sujeito composto cujo núcleo é o substantivo plural 

empregados 
E) substantivo masculino plural “empregados” por 

concordância de palavra para palavra 

Questão 09 
 
“(...)Por ter confessado os dois crimes, foi condenado só 
pelo assédio, a três anos em liberdade condicional.(...)” 
 
O fragmento acima, retirado do Texto III, possui um 
problema quanto a sua estrutura. Dentre as alternativas 
a seguir, assinale aquela que melhor relaciona o tipo de 
problema presente no trecho e sua justificativa: 
 
A) falta coesão textual, pois não há uma reiteração da 

confissão dos dois crimes e a condenação de três 
anos por assédio 

B) falta coerência textual, pois não há relação de causa 
entre o ato de confissão dos dois crimes e a 
condenação apresentada 

C) falta coesão textual, pois há uma interferência entre 
causa e conseqüência em relação ao ato de 
confissão e de condenação 

D) falta coerência textual, pois há uma ratificação entre 
o ato de condenação e o ato de punição referentes 
aos dois crimes 

E) falta coerência textual, pois há referência à 
conseqüência ao ato de confissão dos dois crimes e 
sua respectiva condenação 

 
 
Questão 10 
 
“ (...)Já nossos mandantes, liberais com o dinheiro 
público e eufóricos com o ‘NOUVEAU-RICHISME’ de 
seus cargos, não parecem ter muita paciência para 
conferir números. 
 
O valor de todas as visitas de Cristina ao exterior foi es-
timado em mais de US$ 4,8 milhões. Só existem 
estimativas porque, afirma a revista argentina, os gastos 
com viagens são ‘INACESSÍVEIS’  e se transformaram 
em ‘SEGREDO DE ESTADO’ ”. 
 
Os termos destacados nos trechos acima estão entre 
aspas pois se tratam, respectivamente, de: 
 
A) neologismo e citações alheia 
B) estrangeirismo e gírias 
C) gíria e citações alheia 
D) estrangeirismo e citações alheia 
E) gíria e neologismo 
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♦ Política Nacional de Saúde ♦ 
 
Questão 11 
 
As comissões intersetoriais de âmbito nacional são 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e têm por 
finalidade articular políticas e programas de interesse 
para saúde cuja execução envolva: 
 
A) áreas não compreendidas no âmbito do SUS 
B) a integralidade da assistência 
C) a universalidade de acesso aos serviços de saúde 
D) a igualdade da assistência em saúde 
E) o direito à informação das pessoas assistidas 
 
 
Questão 12 
 
São exemplos de entidades cujas ações, supervisionadas 
pela Direção Nacional do SUS, permanecem como 
referencial de prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e de transferência de tecnologia: 
 
A) os hospitais Federais e Estaduais 
B) os hospitais Municipais e Estaduais 
C) a Fundação das Pioneiras Sociais e o INCA 
D) as Universidades Federais e os Hospitais Federais 
E) as Universidades Estaduais e os Hospitais Estaduais 
 
 
 
Questão 13 
 
Os Sistemas Municipais de Saúde apresentam níveis 
diferentes de complexidade, sendo comum que 
estabelecimentos ou órgãos de saúde de um Município 
atendam a usuários encaminhados por outro. Em vista 
disso, quando o serviço requerido para o atendimento da 
população estiver localizado em outro Município, as 
negociações para equacionar o problema devem ser 
efetuadas exclusivamente pelo(s): 
 
A) Gestor Federal 
B) Gestores Municipais 
C) Diretor da unidade prestadora 
D) Conselho Municipal de Saúde 
E) Secretaria de finanças do Município 

Questão 14 
 
Os recursos da esfera federal para custeio da assistência 
hospitalar e ambulatorial podem ser repassados através 
de transferência regular e automática (fundo a fundo). 
Assinale, dentre os abaixo, o item que contempla esse 
tipo de remuneração: 
 
A) internação hospitalar 
B) procedimentos ambulatoriais de alto custo 
C) fatores de incentivo ao ensino e pesquisa 
D) remuneração transitória por serviços produzidos 
E) fração assistencial especializada 
 
 
 
Questão 15 
 
O conjunto de ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam atender os principais problemas 
de saúde da população, cuja prática clínica demande a 
disponibilidade de profissionais especializados e a 
utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico 
e terapêutico, sem que se justifique sua oferta a todos os 
municípios do país, caracteriza serviço de atenção: 
 
A) de alta complexidade 
B) tercerizado 
C) de média complexidade 
D) básica 
E) especializada 
 
 
 
Questão 16 
 
Os instrumentos utilizados para a avaliação dos 
Programas de Saúde da Família devem ser capazes de 
aferir os itens abaixo, EXCETO o(a): 
 
A) satisfação do usuário 
B) impacto nos indicadores de saúde 
C) satisfação dos profissionais 
D) qualidade do atendimento 
E) alocação de recursos 
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Questão 17 
 
Na área de Saúde, o planejamento deve ser feito com 
base no perfil epidemiológico da comunidade, já que 
esses estudos geram indicadores que ajudam a orientar o 
planejamento em saúde. O Indicador de Mortalidade 
Infantil expressa o número de crianças que morreram 
antes de completar: 
 
A) 1 mês de vida para cada mil crianças que nasceram 

vivas 
B) 6 meses de vida para cada mil crianças que 

nasceram vivas 
C) 1 ano de vida para cada mil crianças que nasceram 

vivas 
D) 2 anos de vida para cada mil crianças que nasceram 

vivas 
E) 5 anos de vida para cada mil crianças que nasceram 

vivas 
 
Questão 18 
 
Na gestão plena de atenção básica, o Fundo Nacional de 
Saúde repassa diretamente para o Fundo Municipal de 
Saúde todo o financiamento das ações básicas de saúde. 
O volume de reservas é definido pelo valor per capita, 
que vem a ser a multiplicação de(o): 
 
A) valor financeiro básico pelo número de habitantes 

do município 
B) valor financeiro integral pelo número de municípios 
C) 1% da verba destinada à saúde pelo número de 

municípios 
D) 1% da verba destinada à saúde pelo número de 

habitantes do município 
E) valor financeiro básico pelo número de municípios 
 
Questão 19 
 
O orçamento da Seguridade Social (OSS) é constituído 
pelas seguintes fontes, EXCETO: 
 
A) contribuição sobre as vendas e lucros das empresas 
B) recursos arrecadados nas loterias federais 
C) recursos provenientes do Imposto de Renda (IR) 
D) recursos provenientes da economia informal 
E) recursos provenientes do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias (ICMS) 

Questão 20 
 
O Programa de Saúde da Família é operacionalizado 
pelo Município e tem a co-participação do Estado, 
sendo sua implantação feita em várias etapas. Discutir 
os princípios e diretrizes do programa e disseminar suas 
propostas é uma etapa inicial importante além de 
caracterizar o(a): 
 
A) adesão 
B) sensibilização e a divulgação 
C) educação continuada 
D) capacitação de equipes 
E) treinamento introdutório 
 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
 
Questão 21 
 
Uma infecção odontogênica oriunda de um molar 
inferior que perfura a cortical lingual da mandíbula pode 
se disseminar pelo espaço sublingual ou pelo espaço 
submandibular, dependendo da altura da perfuração em 
relação a um músculo dessa região. Assinale a 
alternativa que corresponde a esse músculo que separa 
os dois espaços faciais: 
 
A) tiro-hióideo 
B) digástrico 
C) mentoniano  
D) milo-hióideo 
E) pterigóideo medial 
 
 
 
Questão 22 
 
São considerados antibióticos bactericidas: 
 
A) Doxiciclina e Cefalotina 
B) Clindamicina e Neomicina 
C) Gentamicina e Lincomicina 
D) Cloranfenicol e Lincomicina 
E) Metronidazol e Dicloxacilina 
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Questão 23 
 
Assinale a opção que corresponde a um analgésico que 
atua diretamente deprimindo o nociceptor: 
 
A) Ibuprofeno 
B) Prometazina 
C) Dexametasona 
D) Dipirona sódica 
E) Ácido acetilsalicílico 
 
 
Questão 24 
 
Os microorganismos residentes na cavidade oral 
constituem uma das floras mais variadas e numerosas do 
corpo humano. A “Prevotella intermedia”, presente no 
periodonto, nas lesões periodontais e em algumas lesões 
endodônticas é um(a): 
 
A) espiroqueta 
B) coco gram-positivo 
C) coco gram-negativo 
D) bastonete gram-negativo 
E) bastonete gram-positivo 
 
 
 
Questão 25 
 
Segundo H. T. Shillingburg, a proporção coroa-raiz 
ótima e mais realista para um dente pilar de uma prótese 
parcial fixa é de: 
 
A) 1:1 
B) 2:1 
C) 2:3 
D) 3:2 
E) 4:5 
 
 
Questão 26 
 
Assinale a alternativa que corresponde a uma patologia 
sistêmica que pode causar artralgia da articulação 
temporomandibular: 
 

A) Amiloidose 
B) Doença de Crohn 
C) Diabetes Melito Tipo 2 
D) Lupus Eritematoso Sistêmico 
E) Síndrome de Plummer-Vinson 
 
 
Questão 27 
 
Um paciente compareceu à emergência odontológica 
com celulite facial de origem odontogênica oriunda do 
dente 36 (com indicação de exodontia) e trismo 
antálgico associado. Que técnica anestésica intra-oral 
pode ser utilizada para o bloqueio do nervo mandibular? 
 
A) Watson 
B) Graziane 
C) Gow-Gates 
D) Vazirani-Akinosi 
E) Tuberosidade alta 
 
 
Questão 28 
 
A região da mandíbula com maior prevalência de fratura 
é: 
 
A) Corpo 
B) Sínfise 
C) Côndilo 
D) Ramo ascendente  
E) Processo coronóide 
 
 
Questão 29 
 
Um paciente de 5 anos de idade, pesando 20 kg, que 
apresenta indicação médica de profilaxia antibiótica da 
endocardite bacteriana e relata alergia à penicilina, 
necessita ser submetido  a exodontia do dente 55. Qual é 
a dose de clindamicina a ser administrada por via oral, 1 
hora antes da cirurgia? 
 
A) 100 mg 
B) 200 mg 
C) 300 mg 
D) 400 mg 
E) 600 mg 
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Questão 30 
 
A técnica de Partcsh pode ser indicada para o tratamento 
de: 
 
A) Cisto residual 
B) Cementoblastoma 
C) Odontoma composto 
D) Ameloblastoma multilocular 
E) Granuloma central de células gigantes 
 
Questão 31 
 
Na periodontite do adulto, qual microorganismo é 
encontrado em alta freqüência e em alta quantidade 
como componente principal da microbiota subgengival? 
 
A) Treponema denticola 
B) Streptococcus mutans 
C) Streptococcus sanguis 
D) Bacteroides gingivalis 
E) Porphyromonas gingivalis 
 
Questão 32 
 
O aumento generalizado da gengiva com hemorragia 
espontânea, ulceração, mobilidade dentária e aumento 
da gravidade da infecção periodontal e perda óssea 
periodontal são sinais e sintomas da deficiência de qual 
vitamina?  
 
A) A 
B) B 
C) C 
D) D 
E) E 
 
Questão 33 
 
O sinal de mancha rosada que pode aparecer nas coroas 
dentárias está associado à: 
 
A) Anquilose dentária 
B) Reabsorção por substituição 
C) Reabsorção radicular interna 
D) Reabsorção radicular externa apical 
E) Reabsorção radicular externa lateral 
 

Questão 34 
 
Segundo R. E. McDonald, qual dos materiais abaixo é o 
mais indicado para a obturação dos canais radiculares 
dos dentes decíduos? 
 
A) Guta-percha 
B) Cones de prata 
C) Fosfato tricálcico 
D) Óxido de zinco e eugenol 
E) Ionômero de vidro Tipo III 
 
 
Questão 35 
 
Manchas café-com-leite, sardas axilares e nódulos do 
Lisch são alguns dos critérios diagnósticos do quadro 
de: 

 
A) Doença de Darier 
B) Neurofibromatose tipo I 
C) Síndrome de Peutz-Jeghers 
D) Síndrome de McCune-Albbright 
E) Síndrome dos Hamartomas Múltiplos 
 
 
Questão 36 
 
Um paciente de 28 anos, do sexo masculino, procurou 
atendimento odontológico alegando insatisfação com a 
estética de seu sorriso. Ao exame clínico, seu 
ortodontista verificou ausência do elemento 23, 
solicitando, então, exames imaginológicos 
complementares. Radiograficamente evidenciou-se uma 
lesão radiotransparente unilocular, bem definida, 
associada à coroa do elemento 23, incluso. O exame 
histopatológico apresentava cápsula fibrosa frouxa e 
revestimento epitelial de 2 a 4 camadas de células não-
ceratinizadas. Esses achados sugerem o diagnóstico de: 

 
A) Cisto dentígero 
B) Cisto de Gorlin 
C) Cisto de erupção 
D) Ceratocisto odontogênico 
E) Cisto odontogênico glandular 
 
 



Página: 12                                                         
  

 
ODONTÓLOGO 

 

 

Prova objetiva 

Questão 37 
 
Assinale a opção que corresponde a um sinal ou sintoma 
específico da Sífilis Congênita: 
 
A) Goma 
B) Cancro 
C) Placas mucosas 
D) Glossite Luética 
E) Queratite intersticial 
 
 
Questão 38 
 
O Sarcoma de Kaposi representa uma lesão associada à 
imunossupressão provocada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). Com relação ao 
Sarcoma de Kaposi, é correto afirmar que: 

 
A) apresenta origem nas células endoteliais vasculares 
B) é uma lesão exclusivamente encontrada em 

pacientes com AIDS 
C) representa uma neoplasia maligna epitelial 

provocada pelo vírus HPV 
D) acomente mais freqüentementeo palato mole, a 

gengiva e o assoalho de boca. 
E) é tratado cirurgicamente se não for observada 

regressão das lesões com tratamento anti-retroviral 
ou quimioterápico 

 
 
Questão 39 
 
Com relação à fluorose dentária é correto afirmar que: 
 
A) a intensidade da fluorose dentária é independente da 

dose 
B) os dentes apresentam zonas de pigmentação cinza-

azuladas 
C) os dentes afetados são mais susceptíveis à doença 

cárie do que dentes sadios 
D) apenas um lado da dentição é afetado, não sendo 

comum a distribuição simétrica bilateral. 
E) afeta os dentes permanentes anteriores quando 

ocorre no segundo e terceiro ano de vida  
 
 

Questão 40 
 
A técnica de pulpotomia com formocresol é indicada na 
seguinte condição: 
 
A) dentes permanentes com fratura radicular 
B) dentes decíduos com exposição pulpar por cárie 
C) dentes decíduos apresentando mobilidade e fístula 
D) dentes permanentes com exposição pulpar por cárie 
E) dentes permanentes com rizogênese incompleta e 

tecido pulpar saudável 
 
 
Questão 41 
 
Qual das resinas compostas possui maior estabilidade de 
cor e melhor polimento superficial? 
 
A) híbridas  
B) micro-híbridas 
C) microparticuladas  
D) macroparticuladas 
E) quimicamente ativadas 
 
Questão 42 
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
indicação para a utilização do material ionômero de 
vidro: 
 
A) núcleos de preenchimento 
B) cimentação de bandas ortodônticas  
C) selamento de sulcos e fissuras oclusais 
D) cimentação de pinos intra-canais e coroas metálicas 
E) restaurações classe II com envolvimento de crista 

marginal 
 
Questão 43 
 
O método radiográfico que é indicado para correta 
localização da posição vestíbulo-lingual de um terceiro 
molar inferior incluso é: 
 
A) Fuller 
B) Mollin 
C) Mataldi 
D) Miller-Winter 
E) Harndt e Weyers 
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Questão 44 
 
O paciente X, de 17 anos, foi submetido a exodontia dos 
terceiros molares (18, 28, 38 e 48), bem como dos 
elementos 14 e 24, por razões ortodônticas. Assinale a 
alternativa correspondente ao índice CPO-D do 
paciente, considerando que não há qualquer outra 
alteração em seu exame odontológico: 

 
A) 0 
B) 2 
C) 4 
D) 6 
E) 8 
 
 
Questão 45 
 
Segundo M. M. Chaves, as aplicações tópicas de flúor 
em consultório e as aplicações de selante, ambas 
realizadas pelo cirurgião-dentista, representam medidas 
de: 

 
A) 2º nível de prevenção e 3º nível de aplicação 
B) 2º nível de prevenção e 4º nível de aplicação 
C) 1º nível de prevenção e 3º nível de aplicação 
D) 1º nível de prevenção e 4º nível de aplicação 
E) 3º nível de prevenção e 4º nível de aplicação 
 
 
Questão 46 
 
O emprego de medidas de controle da infecção serve 
para prevenir e impedir a transmissão de 
microorganismos patógenos durante os procedimentos 
odontológicos. O termo desinfecção consiste em: 

 
A) destruir alguns microorganismos patógenos, não 

necessariamente eliminando os esporos (é aplicada 
sobre pisos, paredes, móveis, utensílios e superfícies 
dos equipamentos) 

B) eliminar completamente os microorganismos e 
destruir os esporos e vírus (pode ser obtida por 
processos físicos ou químicos) 

C) controlar o número de microorganismos a partir do 
uso de substâncias bacteriostáticas ou bactericidas 
em tecidos vivos 

D) remover ou reduzir os microorganismos existentes 
na pele, detritos, impurezas e sujidade 

E) destruir completamente os microorganismos 
presentes nos instrumentais ou materiais 

 
 
 
Questão 47 
 
A função do metabissulfito de sódio presente no tubete 
de anestésico local é: 

 
A) servir como diluente 
B) manter a isotonicidade da solução 
C) aumentar a duração da substância anestésica 
D) servir como antioxidante para o vasoconstritor 
E) diminuir a absorção de anestésico local pelo sangue 
 
 
 
Questão 48 
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
contra-indicação local ou sistêmica para a exodontia de 
um elemento dentário: 
 
A) pericoronarite grave 
B) angina “pectoris” instável 
C) abscesso dentoalveolar agudo 
D) dente localizado em uma área de radiação 
E) dente localizado dentro de uma área de tumor 
 
 
Questão 49 
 
Qual o fórceps indicado para extração dos terceiros 
molares inferiores erupcionados? 

 
A) 88L 
B) 150A 
C) 151A 
D) 210S 
E) 222 
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Questão 50 
 
No caso de um paciente de 30 anos de idade, vítima de 
queda de bicicleta com avulsão do elemento dentário 12 
(sem fratura radicular ou do rebordo alveolar), em que 
tenha sido realizado o reimplante imediato e a contenção 
do dente com fio de aço e resina composta, o dente deve 
ficar imobilizado por quanto tempo?  
 
A) 7 – 10 dias 
B) 14 – 21 dias 
C) 30 – 40 dias 
D) 40 – 60 dias 
E) 60 – 120 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


