
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 02 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALISTA EM PNE E PEDIATRIA - CEO  

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06). 

 

a pele FALA 

[...] 

O que as emoções têm a dizer 

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm 

raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar 

emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente 

chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de 

transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo 

humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.” 

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. 

Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as 

coceiras tenham essa origem.” 

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49). 
 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,  

a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.  

b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças. 

c) o relato de pacientes com doenças de pele. 

d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente. 

e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

No título do texto: A pele fala  e na frase: O que as emoções têm a dizer , a utilização de verbos que 

traduzem atividades humanas 

a) evidencia a importância das emoções para o ser humano. 

b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado. 

c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção. 

d) revela a natureza oculta das emoções. 

e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer. 

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em 

a) ... o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções. 

b) Quando  um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,... 

c) A pele é apenas  um deles, sem dúvida. 

d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. 

e) ... é importante  analisar a origem do problema, ... 
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é 

a) ... em que o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções ... 

b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa , ... 

c) ... significa que ele está  no final de um processo de transtorno psíquico... 

d) ... ou está passando por um período especialmente  conturbado no âmbito emocional. 

e) ... é importante analisar a origem  do problema, ... 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na frase: “Por isso , é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser 

humano. ...”, a expressão marcada enuncia    

a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente. 

b) uma relação de causa e consequência relatada. 

c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior. 

d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente. 

e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é  

a) O psiquiatra  mineiro Ricardo Frota concorda. 

b) ... significa  que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem  quase sempre negativa, ... 

d) ... Quando um paciente chega ao consultório  com um quadro de mal-estar físico ...  

e) ... pode ser uma expressão  física de um quadro de ansiedade, ... 

 

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10). 

 

Frutas podem substituir os cosméticos? 

Xô depressão 

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo 

um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o 

trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]. 

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também 

repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem 

causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, 

especialmente nas crianças. 

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)  
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é 

a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ... 

b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no 

cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) Xô depressão. 

e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

No trecho: ... os males que  afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a 

palavra que  tem a mesma função morfossintática que se verifica em 

a) A pesquisa assegura que  o trytophan presente nas bananas ... 

b) um estudo elaborado nas Filipinas, que  destaca um antidepressivo natural, na fruta. 

c) Os cientistas destacam que  a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) ... significa que  ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

e) O instituto acrescenta que  a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, 

segundo  um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem 

alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é 

a) visto que. 

b) conforme. 

c) consoante. 

d) de acordo com. 

e) como revela. 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é 

a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]  

b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].  

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue,  [...]  

d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]  

e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]  
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de 

interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS. 

a)  Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

b)  Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 

8.142/1990. 

c)  Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990. 

d)  Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a 

regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002. 

e)  Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação 

prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal 

de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO, 

a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema. 

b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. 

c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

d) As atribuições do sistema. 

e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao 

longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em 

questão. 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. 

b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 

estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 

portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos 

serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO, 

a) serviços de atenção primária. 

b) serviços de urgência e emergência. 

c) serviços de atenção psicossocial. 

d) serviços de acesso aberto. 

e) serviços ambulatoriais especializados. 
 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser 

ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve 

considerar, EXCETO, 

a) necessidades de saúde dos municípios. 

b) disponibilidade de recursos financeiros. 

c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada. 

d) alcance de metas previamente estabelecidas. 

e) mapa da saúde. 
 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a 

análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem 

ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que 

contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE: 

a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.  

b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase. 

c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna. 

d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela. 

e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna. 
 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor 
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, 
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a 
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde  consiste em proporcionar às 
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle 
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO, 

a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. 
b) criação de ambientes favoráveis à saúde. 
c) reforço da ação comunitária. 
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. 
e) reorientação do sistema de saúde. 
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o 

investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados 

padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o 

cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos 

são do tipo: 

a) descritivo. 

b) coorte. 

c) caso-controle. 

d) transversal. 

e) ensaio clínico. 

 

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e 

interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo 

como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em 

saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO, 

a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto. 

b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. 

c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. 

d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. 

e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às 

diretrizes operacionais para viabilização da referida política. 

a) Acolhimento com classificação de risco. 

b) Gestão participativa e cogestão. 

c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador. 

d) Projetos de construção coletiva da ambiência. 

e) Clínica compartilhada e ampliada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

Para um entendimento contextualizado do diagnóstico de pacientes fissurados, Spina e colaboradores 

em 1972 fizeram uma proposta de classificação que levava em conta a extensão das fissuras em 

relação ao forame incisal. Seguindo essa proposta de classificação, um paciente que apresenta uma 

fissura bilateral que se estende do lábio ao palato mole, encaixa-se em qual denominação abaixo? 

a) Fissura pré-forame unilateral. 

b) Fissura pré-forame bilateral. 

c) Fissura pós-forame bilateral. 

d) Fissura pós-forame mediana. 

e) Fissura transforame bilateral. 
 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

O conhecimento do profissional de saúde bucal sobre as características clínicas do Lúpus Eritematoso 

somado à correta coleta de dados, pode levar ao diagnóstico precoce da doença, já que, muitas vezes, 

as lesões na cavidade bucal aparecem antes das lesões cutâneas. Em seus aspecto geral, o lúpos 

exibe erupções eritematosas de forma ampla, tendo como principais áreas de comprometimento: 

a) pele, articulação, rins e membranas serosas. 

b) mãos, pés e coração. 

c) coração, articulação e rins. 

d) pele, sistema circulatório e coração. 

e) sistema circulatório, membranas serosas e coração. 
 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

Apesar dos avanços científicos relacionados à fluorose, ainda não existe um tratamento padrão para 

essa alteração dentária, o que existe são protocolos que variam segundo a gravidade do acometimento. 

Dentre as varias ações, podem-se destacar o condicionamento com ácido fosfórico a 37% na superfície, 

o condicionamento com ácido clorídrico a 18% ou restaurações diretas e indiretas. 
 

Em relação às possibilidades de tratamento relacionadas acima, o cirurgião dentista deveria: 
 

I - Fazer aplicação de ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomesem casos de 

fluorose mais grave. 

II - Realizar restaurações das superfícies com resinas compostas em casos de fluorose mais grave. 

III - Fazer aplicação de ácido clorídrico a 18% misturado a um abrasão em casos de fluorose 

moderada. 

IV - Aplicar ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomes em todos os casos de fluorose. 

V - Fazer aplicação de ácido fosfórico a 37% e abrasão com pasta de pedra-pomes em casos de 

fluorose mais leve. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) III. 

b) IV. 

c) II, V. 

d) I, III. 

e) II, III, V. 
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

No atendimento a pacientes em tratamento médico, a de se ter uma atenção redobrada na anamnese 
no tocante aos fármacos, uma vez que esses podem apresentar interações medicamentosas. Em 
relação às drogas que atuam na atividade mental, é CORRETO afirmar que os antipsicóticos, em geral, 
como fenotiazinas, tioxantenos, haloperidol e clozapina, apresentam intereções com: 

a) o álcool, aumentando o metabolismo dos antipsicóticos. 
b) os anestésicos locais, aumentando a depressão respiratória e do sistema nervoso central. 
c) os benzodiazepínicos diminuindo os efeitos depressores melhorando as condições respiratórias. 
d) os fenobarbitais, diminuindo a sedação. 
e) os vasoconstritores adrenérgicos, aumentando sua ação e possibilitando um prolongamento da ação 

anestésica. 
 

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

A saliva apresenta diversas funções na cavidade bucal. A função digestiva é bastante restrita estando 

vinculada principalmente à ação da enzima amilase, porém, ela é essencial na formação do bolo 

alimentar, deglutição e fala. A saliva se destaca também na proteção contra microrganismos, 

destacando sua proteção contra a doença cárie, através: 

I –  Da limpeza mecânica de detritos alimentares e de carboidratos derivados dos alimentos através 
do fluxo salivar. 

II –  Do efeito tampão da saliva, que neutraliza ácidos formados pelo metabolismo bacteriano dos 
açúcares. 

III –  Através de seus componentes inorgânicos, aumentando a resistência da hidroxiapatita ao ataque 
cariogênico e aumentando a saturação da placa dentária. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I, III. 

e) I, II e III. 
 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

Embora não exista ainda no país uma estatística específica sobre o número de brasileiros e brasileiras 
com Síndrome de Down, uma estimativa pode ser feita com base na relação de um para cada 700 
nascimentos - cerca de 270 mil brasileiros e brasileiras. No último Censo do IBGE, em 2010, 45 milhões 
de pessoas disseram possuir alguma deficiência, sendo que 2,6 milhões declararam ter deficiência 
intelectual. Em relação à síndrome de Down, os principais achados bucais são: 

I –  Uma menor incidência de cárie em relação a doenças periodontais. 
II –  Uma maior incidência de cárie em relação a doenças periodontais. 
III – Um atraso na erupção dos dentes permanentes em relação aos indivíduos não sindrômicos. 
IV – Uma maior incidência de má oclusão de Classe III em relação aos indivíduos não sindrômicos. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

Existem vários modelos de análise teórica utilizados na bioética. Entre os mais divulgados está o 

paradigma principal. Esse modelo tem ampla aplicação na prática clínica, em todos os âmbitos em que 

a bioética se desenvolveu, com resultados bastante positivos em relação ao respeito pela dignidade da 

pessoa. 

 

Sobre o pressuposto que todo ato médico tem por finalidade fazer o bem e cuidar dos interesses do 

paciente e, antes de tudo, não provocar o mal. Seguindo este princípio, direitos e obrigações devem ser 

igualmente distribuídos e respeitados. Esta afirmação se embasa nos seguintes pilares do paradigma 

principal: 

a) Beneficência e justice. 

b) Beneficência e autonomia. 

c) Beneficência, não maleficência e justice. 

d) Não maleficência e autonomia. 

e) Autonomia e justice. 

 

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

O câncer bucal constitui-se prioritariamente um problema de saúde pública. Infelizmente, mantêm-se 

crescente o número de pacientes que chegam ao serviço de saúde com a doença já em fase bem 

avançada. Em um contexto geral, as ações de prevenção dessa doença devem se pautar em seus 

principais fatores de risco que são: 

a) Tabagismo, hereditariedade, dieta alimentar. 

b) Tabagismo, alcoolismo, hereditariedade, dieta alimentar. 

c) Tabagismo, hereditariedade, dieta alimentar, má higiene bucal. 

d) Tabagismo, alcoolismo, exposição a radiação solar, má higiene bucal. 

e) Tabagismo, alcoolismo, dieta alimentar, exposição à radiação solar. 

 

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

A prestação de cuidados em odontologia pode ser estratificada em cinco níveis distintos de atenção, 

que decorrem desde a atenção geral como condições adequadas de habitação até um nível de alta 

complexidade como a odontologia especializada. Dentre esses níveis existe um grande destaque a 

atenção básica na Estratégia de Saúde da Família que, para a Equipe de Saúde Bucal, remete, dentre 

outras atividades: 

a) Ao atendimento de fraturas mandibulares. 

b) Ao atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 

c) À adequação da rede de esgoto e distribuição de água. 

d) À prevenção e práticas curativas indispensáveis. 

e) Aos serviços especializados socialmente mais necessários. 
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QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

O cirurgião dentista apresenta como principal exame complementar a radiografia. Essa ferramenta de 

diagnóstico lhe permite avaliar, dentre outras coisas, a estrutura radicular, o suporte ósseo a as 

alterações de estrutura e forma. 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I –  Os exames radiográficos extrabucais são fundamentais para uma visão geral das condições do 

paciente e dentre esses se destaca a radiografia panorâmica, principalmente para pacientes com 

necessidades especiais. 

PORQUE 

II –  Esses pacientes apresentam geralmente a necessidade de um acompanhamento amplo por 

apresentar maior incidência de anomalias dentomaxilares de número, forma, posição e erupção. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 
QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

O risco de desenvolver a periodontite em pacientes diabéticos está associado a diversos fatores, como 

idade, controle metabólico, tempo de duração da doença e presença da placa bacteriana. Um dos 

índices para se avaliar a presença de periodontia, nesses pacientes, é a avaliação periodontal 

simplificada (PSR). Sobre esse exame pode-se afirmar que: 

a) Quando o índice é igual a zero significa que existe ausência de sangramento, cálculo e excessos de 

margens restauradoras. 

b) Quando o índice é igual a um é necessário um exame periodontal complementar no sextante com 

periograma. 

c) Quando o índice é igual a dois, apresenta problemas como envolvimento de furca e mobilidade 

dentária. 

d) Quando o índice é igual a três, a conduta deve ser a eliminação de placa pelo profissional e instrução 

de higiene oral. 

e) Quando índice é igual a quatro significa mobilidade dentária com indicação de exodontia. 
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QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

O termo paralisia cerebral (PC) tem sido utilizado para descrever uma série de distúrbios neurológicos 

de caráter não progressivo, cuja expressão clínica essencial é a presença de alterações motoras e da 

postura, resultante de uma agressão ao Sistema Nervoso Central em desenvolvimento. Na odontologia, 

percebe-se alguns achados bastante característicos desse acometimento que são gerados por fatores 

em comum. 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 
 

I –  Os maiores acometimentos bucais dos pacientes com PC são a cárie e a doença periodontal. 
 

PORQUE 
 

II –  Esses pacientes apresentam grande limitação motora para promover sua higiene bucal, além de 

uma limitação dos reflexos orais. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

Na odontologia, crianças e adolescentes portadores do HIV estão dentre os grupos de Pacientes com 

Necessidades Especiais. O acometimento do HIV em crianças pode ocorrer por três vias (perinatal, 

transplacentária e pós-natal), segundo dados epidemiológicos referentes à incidência da moléstia de 

1980 a 2004. Em relação às vias transmissão, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A via de transmissão perinatal é a de menor incidência na AIDS pediátrica. 

b) A via de transmissão transplacentária ocorre durante o nascimento do bebê. 

c) A via de transmissão pós-natal não se dá pelo aleitamento materno. 

d) A via de transmissão perinatal não se dá de forma vertical da mãe para o bebê. 

e) A via de transmissão pós-natal não se dá pela transfusão de sangue. 
 

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

Em tempos onde a estética encontra-se no centro das discussões odontológicas, existe uma prática 

comum de trocar-se restaurações de amálgama por resina composta, porém, nesses processos, 

encontra-se com frequência um surgimento de sensibilidade pós-restauração que não regride com anti-

inflamatório.  

Nessa perspectiva é CORRETO afirma que: 

a) A sensibilidade se deu por uma exposição prolongada da fotopolimerização. 

b) Essa sensibilidade é decorrente da ausência de proteção com hidróxido de cálcio na dentina próxima 

da polpa. 

c) A sensibilidade é provocada pelo desgaste com broca de alta rotação. 

d) Essa sensibilidade é devido a uma dieta ácida do paciente. 

e) A sensibilidade é decorrente de remanescente de amálgama comum a esse tipo de intervenção.  
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QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Atualmente existem cerca de 60 diferentes tipos de classificações dos arcos parcialmente dentados, 

cada autor procurou fazer a sua classificação de acordo com determinados critérios específicos. Os 

primeiros autores a apresentarem uma classificação dos parcialmente dentados foram Cummer (1921) 

e Kennedy (1925), seguidos por outros. Na classificação de Kennedy, um paciente que apresenta 

apenas dentes anteriores decorrente de uma perda posterior bilateral é classificado como: 

a) Classe I. 

b) Classe II. 

c) Classe III. 

d) Classe IV. 

e) Classe V. 

 

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

O Tratamento Restaurador Atraumático é um procedimento de remoção dos tecidos cariados usando 

instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo, atualmente o 

ionômero de vidro. Foi desenvolvido para as milhares de pessoas impossibilitadas de obter cuidados 

restauradores da saúde bucal convencionais, como grupos de refugiados, crianças em países 

subdesenvolvidos, onde as extrações seriam as únicas opções de tratamento. A ausência de 

eletricidade e a ideia de que restauração dental sempre requer equipamentos elétricos especiais são as 

razões principais para esta situação. 

Em relação ao tratamento restaurador atraumático é INCORRETO afirmar que: 

a) É indicado em cavidades de até média profundidade. 

b) Deve ser utilizado em cavidades acessíveis à instrumentos manuais. 

c) Tem sua principal indicação em dentes com grande destruição coronária. 

d) É um tratamento indicado para dentes sem sintomatologia dolorosa espontânea. 

e) Pode ser utilizada tanto em dentes decíduos como permanentes. 

 

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Cada vez mais os portadores de cardiopatias congênitas e adquiridas buscam tratamento odontológico, 

quer seja para os cuidados bucais estéticos ou por orientação médica para controle de infecções. Nesse 

sentido, o cirurgião dentista deve conduzir o tratamento sempre obedecendo a alguns cuidados 

específicos para esse tipo de paciente. 

 

Em relação ao tratamento em cardiopatas é INCORRETO afirmar que: 

a)  Os atendimentos devem ser realizados em sessões curtas e os sinais vitais devem ser avaliados 

preferencialmente antes e depois do atendimento. 

b)  Sempre usar um vasodilatador coronário cinco minutos antes da intervenção em casos mais graves. 

c)  Deve-se interromper o atendimento caso o paciente venha a demonstrar sinais de fadiga. 

d)  Deve ser evitado a utilização de retratores gengivais durante o tratamento. 

e) Se o paciente faz uso de Isordil® 5mg, sempre manter à disposição no consultório, bem como 

oxigênio. 
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QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Considerando o princípio da integralidade e a construção das redes de atenção no Sistema Único de 
Saúde (SUS), a atenção secundária pode refletir a resolutividade da atenção básica, apoiando a 
organização das ações e dos serviços de saúde bucal no âmbito da média complexidade, nesse 
aspecto se destaca, na odontologia, o sistema de referência e contrarreferência para o Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO. 

Com base nesse contexto, é INCORRETO afirmar que: 

a) O paciente deve ter acesso indiscriminado e sem barreiras à atenção especializada após 
encaminhamento. 

b) Deva valer o sistema de referência, por meio do qual todo serviço não disponível na atenção básica 
seja ofertado na atenção especializada. 

c) É obrigatório existir o encaminhamento eficiente e adequado com contrarreferência para a atenção 
primária ao término do tratamento especializado. 

d) Deve haver um protocolo de retorno facilitado à atenção secundária sempre que necessário. 
e) A referência e contrarreferência deve ser aplicada somente no encaminhamento das atenções 

secundárias e terciárias.  
 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

Dentina e tecido pulpar são mais apropriadamente abordados como uma estrutura integrada, 
denominada de complexo dentinopulpar. Nessas estruturas existem às vezes o comprometimento por 
cárie dentária e, para evitar uma terapia mais invasiva, o cirurgião-dentista vem adotando, há mais de 
200 anos, abordagens diretas e indiretas de proteção do complexo dentina-polpa. Nesse contexto, 
podem ser considerados condutas, para proteção pulpar, os seguintes tipos de tratamento, EXCETO, 

a) Tratamento expectante. 
b) Curetagem apenas da área de polpa patológica. 
c) Pulpotomia. 
d) Anestesia intracanal. 
e) Capeamento pulpar direto.  
 

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

O tratamento do câncer pode ser realizado de três formas conjuntas ou isoladas: tratamento cirúrgico, 
que é a ressecção da massa cancerosa e outros tecidos envolvidos, tratamento quimioterápico e/ou 
radioterápico que atuam pela destruição ou inibição do crescimento celular, interferindo na divisão 
celular. Esses tratamentos implicam repercussões na cavidade oral, geralmente de forma aguda, como: 

I –  Surgimento de mucosites que apresentam completa cicatrização entre 2 a 3 semanas e tem seu 
inicio geralmente com 15 dias de radioterapia e/ou 1 semana de quimioterapia. 

II – Sialodenites que podem ocorrer em crianças como complicação da xerostomia. 
III –  Leves apinhamentos dentários em decorrência da mobilidade dentária na quimioterapia. 
IV –  Necrose pulpar pelo acúmulo de injúrias decorrentes da quimioterapia, em conjunto com a 

radioterapia. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 


