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VAGA: ODONTÓLOGO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
As coroas metalocerâmicas são próteses mistas, onde a 
infraestrutura metálica é recoberta por cerâmica, com 
exceção do terço cervical palatino/lingual, onde uma cinta 
metálica discreta fica aparente. Em relação ao preparo 
para estas coroas, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os ângulos internos devem ser arredondados. 
B) Deve haver presença de área de retenção friccional no 

terço cervical. 
C) O término deve ser em chanfro na área estética e chan-

ferete no restante do preparo. 
D) As paredes axiais devem ser planas e lisas com divergência 

para oclusal, apresentando inclinação dupla. 

Questão 12 
Para a realização de um tratamento odontológico no 
hemiarco superior direito, um certo cirurgião-dentista 
optou pela realização da anestesia por meio da técnica 
infraorbital. Qual dos nervos NÃO foi anestesiado por esta 
técnica? 
A) Incisivo. 
B) Alveolar superior médio. 
C) Alveolar superior anterior. 
D) Infraorbital – ramo palpebral superior. 
 
Questão 13 
Um paciente muito ansioso procurou um cirurgião-dentista 
para realização de uma cirurgia de remoção de terceiro molar 
incluso. Após realizar a anamnese, exame clínico e radiográ-
fico, o profissional optou pelo uso de midazolan no pré-ope-
ratório. Para prescrição deste fármaco, o profissional deverá 
utilizar: 
A) Receituário comum, somente. 
B) Receituário comum + notificação de receita A. 
C) Receituário comum + notificação de receita B. 
D) Receituário comum + receita de controle especial. 
 
Questão 14 
Paciente chega ao consultório odontológico com o dente 
21 (incisivo central superior esquerdo) com indicação de 
exodontia. É correto afirmar que: 
A) O fórceps 17 é indicado para exodontia deste dente. 
B) A presença de raízes cônicas dificulta a exodontia deste 

dente. 
C) O movimento de rotação é contraindicado neste tipo de 

exodontia. 
D) Podem ser utilizadas a luxação vestibular e a palatina com 

movimentos progressivos e lentos. 
 
Questão 15 
Considere as possíveis condutas de um profissional de 
odontologia. 
I. Negar acesso do paciente ao prontuário. 
II. Emitir documentos com letra ilegível. 
III. Utilizar formulários de instituição pública para encami-

nhamentos ou atestados de sua clínica privada. 
Constitui-se infração ao Código de Ética Odontológica o 
que se afirma em: 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 16 
Durante a realização de um exame clínico, o profissional 
constatou a presença de uma lesão de cárie na região do 
cíngulo, na face palatina do incisivo lateral superior direito. 
Qual é a Classificação de Black correta para essa lesão? 
A) Classe I. 
B) Classe II. 
C) Classe III. 
D) Classe V. 
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Questão 17 
A imagem refere-se a uma radiografia panorâmica de um paciente adulto. 
 

 
(Fonte: Fenyo Pereira & Crivello Jr, 2013.) 

 

A estrutura mostrada pelo número 1 trata-se de: 
A) Órbita. 
B) Forame infraorbital. 
C) Corneto nasal inferior. 
D) Espinha nasal anterior. 
 
Questão 18 
Representa corretamente a utilização do cimento de hidró-
xido de cálcio: 
A) Selante de fóssulas e fissuras. 
B) Material restaurador provisório. 
C) Material de forramento na realização de restaurações. 
D) Material de cimentação de restaurações indiretas de re-

sina composta. 
 
Questão 19 
De acordo com a Anvisa, a higienização das mãos “é a 
medida individual mais simples e menos dispendiosa para 
prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistên-
cia à saúde”. Durante a realização deste procedimento, é 
INCORRETO: 
A) Friccionar os espaços interdigitais. 
B) Secar as mãos com toalha de pano. 
C) Ensaboar as mãos e friccioná-las entre si. 
D) Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão 

esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 
 
Questão 20 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Embora os depósitos bacterianos sejam necessários, eles 

não são suficientes para causar cárie. 
II. Os eventos metabólicos do biofilme mantêm o pH do 

fluido da placa. 
III. A doença cárie é raramente autolimitada, a menos que a 

placa dentária que recobre o local seja perturbada regular 
e mecanicamente. 

IV. A desmineralização dos tecidos envolvidos progride muito 
rapidamente na maioria dos indivíduos, sendo mantida 
ativa quando há uma perturbação no equilíbrio fisiológico 
na placa dental ou biofilme que recobre o local atingido.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 

Questão 21 
Histologicamente, a gengiva é formada pelo tecido epitelial 
e pelo tecido conjuntivo. Historicamente, pensava-se que o 
tecido epitelial tinha apenas a função de proteção. Entre-
tanto, atualmente, sabe-se que ele pode desempenhar um 
papel ativo na defesa imune inata do hospedeiro. São célu-
las encontradas no epitélio gengival, EXCETO: 
A) Fibroblasto. 
B) Melanócitos. 
C) Células de Merkel. 
D) Células de Langerhans. 
 
Questão 22 
Durante o exame clínico, um cirurgião-dentista constatou 
que o primeiro molar superior direito de um paciente de 26 
anos apresentava uma lesão de cárie; o tratamento ade-
quado seria a restauração com resina composta. Conside-
rando a idade do paciente e a profundidade da lesão, optou- 
-se pelo uso de um material para proteção pulpar. Conside-
rando as características ideais deste material, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) O material deve ser biocompatível. 
B) O material deve ser solúvel no meio bucal. 
C) O material deve ser isolante térmico ou elétrico. 
D) O material deve estimular a esclerose dentinária subjacente 

à zona da lesão. 
 
Questão 23 
É o espaço ou fenda rasa ao redor dos dentes delimitado 
pela superfície dental de um lado e pelo epitélio que reveste 
a gengiva marginal livre de outro. Possui a forma de V, o que 
permite somente a entrada de uma sonda periodontal. Em 
condições normais, sua profundidade é zero ou próximo de 
zero milímetro.  

(Newman & Takei, 2016.) 
 

A descrição se refere a: 
A) Sulco gengival. 
B) Espaço biológico. 
C) Junção mucogengival. 
D) Espaço do ligamento periodontal. 
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Questão 24 
Técnica que consiste no princípio da dupla incidência: uma 
radiografia periapical e outra oclusal, cujas incidências são per-
pendiculares entre si. Primeiramente, executa-se a radiografia 
periapical da região em que se encontra a estrutura, obtida de 
preferência por meio da técnica do paralelismo. Para localizar 
um terceiro molar inferior não irrompido, por exemplo, a radi-
ografia deve registrar a imagem por inteiro do referido dente. 
Essa incidência fornecerá a posição do dente em altura e 
largura (sentido mesiodistal). Faltará, então, a profundidade, 
ou seja, sua posição vestibulolingual, que é obtida através da 
segunda incidência: uma radiografia oclusal, utilizando um 
filme periapical. O filme deve repousar sobre a superfície oclu-
sal dos molares inferiores, o mais para distal possível, e será 
mantido em posição com um leve fechamento da boca do 
paciente. 

(Fenyo-Pereira & Crivello Jr, 2013.) 
 

As informações anteriores se referem à técnica: 
A) Clarck. 
B) Parma. 
C) Donovan. 
D) Miller-Winter. 
 
Questão 25 
Paciente, 46 anos, chega ao consultório odontológico com 
queixa principal de dor no segundo molar inferior direito. 
Após a realização de exame clínico, radiográfico e de testes 
térmicos, foi diagnosticada uma pulpite irreversível. Pode-
mos afirmar que neste tipo de pulpite: 
A) O teste de percussão é positivo. 
B) O teste de frio nos casos mais avançados é positivo. 
C) A palpação de mucosa a nível de ápice gera resposta negativa. 
D) O teste de calor é negativo e, nos casos sintomáticos, o 

calor diminui a dor. 
 
Questão 26 
O estabelecimento de um isolamento do campo operatório 
adequado, sob o ponto de vista geral, representa uma etapa 
fundamental para se alcançar o sucesso do procedimento 
restaurador em Odontopediatria.  

(Duque, 2013.) 
 

Em relação ao isolamento absoluto, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) Os grampos sem asa são indicados para dentes com coroa 

clínica longa ou dentes totalmente erupcionados. 
B) É uma forma de proteção para a criança no que se refere 

à possibilidade de aspiração ou deglutição de pequenos 
instrumentos.  

C) Permite melhor visualização do campo operatório e um 
ganho de tempo uma vez que o procedimento não 
precisar ser interrompido para o paciente cuspir. 

D) Como procedimento preliminar, deve-se sempre adminis-
trar anestesia tópica e local; sobretudo, em função da pre-
sença regular de dentes permanentes parcialmente erupci-
onados, onde os grampos, durante a ação de estabilização 
no dente, poderão causar grande desconforto. 

 

Questão 27 
Dois dias após uma exodontia do terceiro molar inferior 
incluso, o paciente de 25 anos retornou ao consultório 
odontológico com queixa de dor. De acordo com os sinais e 
sintomas apresentados, o odontólogo evidencia um diag-
nóstico de alveolite. Sobre tal patologia, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) A prevenção consiste em minimizar o trauma e a contami-

nação durante a cirurgia. 
B) O tratamento deve ser feito curetando o alvéolo e colo-

cando curativo com eugenol. 
C) A história de pericoronarite prévia é um fator de risco 

para a ocorrência de alveolite. 
D) Bochechos com clorexidina no pré-operatório podem mini-

mizar a ocorrência de alveolite.  
 
Questão 28 
É mais comum em adultos jovens; porém, pode ocorrer em 
várias faixas etárias. Não há predileção por sexo ou raça, com 
discreta maior frequência na mandíbula. Inicia-se com massas 
assintomáticas e pode chegar a grandes deformidades. O 
crescimento é lento; mas, em alguns casos, há relatos de 
evolução rápida após certo período de latência. Os aspectos 
radiográficos são característicos, embora não patognomônicos. 
Geralmente, são áreas radiolúcidas extensas, mal delimitadas, 
com margens irregulares e aspecto infiltrativo. Pequenas trabé-
culas de tecido ósseo costumeiramente estão entre a área ra-
diolúcida, característica marcante e decorrente do conteúdo 
gelatinoso da lesão. O aspecto gelatinoso encontrado no trans-
cirúrgico é constatado no exame microscópico, sendo conse-
quência da grande quantidade de células fusiformes e alonga-
das, dispersas em uma matriz de colágeno frouxa. Epitélio 
odontogênico inativo é encontrado eventualmente.  

(Kignel, 2013.) 
 

As informações anteriores se referem à lesão: 
A) Mixoma. 
B) Ameloblastoma. 
C) Cementoblastoma. 
D) Fibrodontoma ameloblástico. 
 
Questão 29 
Eritroplasia é um termo clínico para descrever áreas verme-
lhas (eritro) que, geralmente, se apresentam como manchas 
ou placas de superfície brilhante ou aveludada e possuem alto 
risco de malignização.  

(Almeida, 2011.) 
 

Sobre a eritroplasia, assinale a alternativa correta. 
A) É frequente e com mais casos registrados que os de 

leucoplasia. 
B) É diagnosticada, predominantemente, em mulheres, após 

os 60 anos de idade. 
C) Devido ao grande risco de malignização, o tratamento de 

escolha é a quimioterapia acompanhada depois por cirurgia. 
D) Do ponto de vista histopatológico, a maioria das eritropla-

sias bucais representam carcinomas espinocelulares invasi-
vos incipientes ou carcinomas in situ. 
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Questão 30 
A gestante é um indivíduo que, ao longo do processo 
gestacional e durante mais um período que se estende por 
alguns meses após o parto, tem necessidades especiais; mãe 
e feto são dois pacientes com necessidades especiais. A mãe 
porque passa por um período de reorganização hormonal 
para manutenção da gestação e pelos aspectos fisiológicos 
e psicológicos envolvidos neste processo; o feto porque é 
um organismo em formação, suscetível às interferências 
ambientais e orgânicas às quais a mãe é submetida durante 
a gestação. 

 (Varellis, 2017.) 
 

Levando em consideração as informações anteriores, é 
correto afirmar que: 
A) A penicilina deve ser evitada durante a gravidez porque 

causa más formações fetais. 
B) O paracetamol pode ser prescrito durante a gravidez, pois 

não tem efeitos teratogênicos evidenciados em exames 
laboratoriais. 

C) A gengivite, que ocorre na gravidez, não tem relação com 
o acúmulo de placa, sendo causada pelo aumento de 
vascularização do periodonto. 

D) Para evitar o desconforto de deslocamento, especialmente 
no último trimestre, as sessões de atendimento, devem ser 
longas; porém, em menor número. 

 
Questão 31 
Durante o exame clínico de uma criança, o Odontólogo 
informou à mãe que seria necessária uma aplicação tópica 
de flúor. Com essa ação, o profissional está atuando em 
qual nível de prevenção da doença? 
A) Primário. 
B) Secundário. 
C) Terciário. 
D) Quaternário. 
 
Questão 32 
“Em uma prótese total, a zona _______________________ é 
uma região, em que, por meio de artifícios de moldagem, 
promove-se maior compressão, impedindo a entrada de ar 
entre a base da prótese e a fibromucosa.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) principal de suporte 
B) secundária de suporte 
C) de selamento posterior 
D) de selamento periférico 
 
Questão 33 
Desde 1994, quando o tratamento restaurador atraumático 
(mais conhecido como ART) foi apresentado para a OMS 
(Organização Mundial de Saúde); esta estratégia se tornou 
amplamente utilizada em pesquisas clínicas. Os resultados 
destas pesquisas sugerem que o ART é um tratamento efetivo 
para cavidades oclusais.  

(Raggio et al, 2011.) 
 

Considerando a realização desta técnica em uma face 
oclusal, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Pressão excessiva em direção a polpa deverá ser evitada. 
B) A remoção da dentina amolecida na cavidade por meio de 

movimentos circulares em torno do eixo central das cure-
tas deverá ser realizada. 

C)  É necessário ampliar o acesso à cavidade com um machado, 
enxada ou recortador de esmalte fazendo movimentos 
circulares ou movimentos de corte. 

D) O cimento de ionômero de vidro deve ser aplicado em 
porção única, utilizando uma espátula de inserção ou se-
ringa, pressionando bem em direção às paredes da cavidade.  

 
Questão 34 
Paciente, 26 anos, procurou um cirurgião-dentista para a 
exodontia dos terceiros molares inclusos. Durante a análise 
da radiografia panorâmica, foi observado que o espaço 
entre o ramo mandibular e a face distal do dente 37 era 
menor que o diâmetro mesiodistal da coroa do dente 38. 
De acordo com a Classificação de Pell & Gregory, a posição 
deste dente é de classe: 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 
Questão 35 
Sobre a bupivacaína, um anestésico do tipo amida que faz 
parte do arsenal de soluções que podem ser utilizadas em 
odontologia, é correto afirmar que: 
A) É indicada para uso em crianças. 
B) Seu metabolismo ocorre no intestino. 
C) Possui ação vasodilatadora maior que a lidocaína. 
D) Seu início de ação é rápido, sendo menor que três minutos. 
 
Questão 36 
Implica que um profissional da saúde deve respeitar as 
escolhas e decisões de seus pacientes. Isto não significa que 
ele não possa dar sua opinião ou intervir de algum modo. 
Todavia, ele não pode agir contra a vontade do paciente, 
que tem o direito de ter suas opiniões próprias, de atuar 
livremente a partir de suas crenças e valores. (...) justifica 
uma série de regras que devem efetivamente nortear as 
práticas da biomedicina. São elas: fale a verdade; respeite a 
privacidade dos outros; proteja informações confidenciais; 
obtenha consentimento dos pacientes para fazer interven-
ções; quando solicitado, ajude os outros a tomar decisões 
importantes. 

(Dallagnol, 2015.) 
 

As informações evidenciadas anteriormente se referem ao 
seguinte Princípio da Bioética: 
A) Justiça. 
B) Autonomia. 
C) Beneficência. 
D) Não maleficiência. 
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Questão 37 
Considerando que só há desenvolvimento de lesões de cárie 
nas superfícies dentárias onde, necessariamente, ocorra 
acúmulo de biofilme (placa) dental (fator necessário) e este 
seja frequentemente exposto a açúcares da dieta (fator 
determinante), o meio mais racional de controlar cárie é 
aquele que interfere nos fatores etiológicos da doença cárie. 
Estrategicamente falando, nenhuma outra abordagem para 
o controle da cárie demonstrou tamanho sucesso em nível 
mundial como o uso de fluoretos.  

(Cury & Tenuta, 2013.) 
 

Diante do exposto, é correto afirmar que: 
A) O fluoreto interfere no processo de desenvolvimento de 

lesões de cárie reduzindo a desmineralização; mas não 
tem ação sobre os minerais perdidos tanto pelo esmalte 
quanto pela dentina. 

B) Com o mecanismo de ação essencialmente local, a chave 
para o sucesso do fluoreto como agente anticárie está em 
manter altas concentrações de fluoreto na cavidade bucal 
para interferir no processo de desenvolvimento de lesões 
de cárie. 

C) As pessoas não são totalmente eficientes para limpar 
todas as superfícies dentais durante a escovação, sendo 
muito difícil mantê-las motivadas para uma limpeza 
perfeita por mais de três meses. Apesar disso, o fluoreto 
é capaz de reagir com superfícies dentais cobertas por 
residuais de biofilmes não totalmente removidos. 

D) Quando a água otimamente fluoretada é ingerida regular-
mente ou alimentos cozidos com ela são diariamente 
consumidos, aumenta-se, ligeiramente, a concentração de 
fluoreto na saliva. Este aumento na concentração basal de 
fluoreto na saliva, embora pequeno é suficiente para man-
ter os fluidos bucais supersaturados em relação ao mineral 
fluorapatita, aumentando a capacidade remineralizante 
salivar. 

 
Questão 38 
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), também conheci-
dos como analgésicos não narcóticos, compreendem um grupo 
de fármacos quimicamente heterogêneo, o que justifica suas 
variabilidades farmacocinéticas, terapêuticas e habilidades de 
inibirem as isoformas cicloxigenase 1 (COX-1) e cicloxigenase -
2 (COX-2) de forma seletiva ou não.  

(Morethson, 2015.) 
 

Em relação aos AINEs, é correto afirmar que: 
A) Podem ser comprados sem a necessidade de prescrição 

médica ou do cirurgião-dentista. 
B) Embora se mostrem menos eficazes que os opioides no 

alívio da dor, apresentam a vantagem de não produzirem 
tolerância ou dependência física. 

C) As moléculas coxibes como, por exemplo, celecoxibe, nas 
doses recomendadas são altamente seletivas para o blo-
queio da COX-2, mas interferem na atividade das plaquetas. 

D) As ações analgésica (anti pró-nociceptiva), anti-inflamatória 
e antipirética dos AINEs são resultantes, principalmente, da 
inibição da biossíntese da lipoxigenase via bloqueio da 
cicloxigenase.  

Questão 39 
Paciente, 9 anos de idade, apresenta sulcos profundos ainda 
sem lesões de cárie, na face oclusal do dente 36. Conside-
rando a anatomia do dente e o perfil do paciente, o cirur-
gião-dentista decidiu realizar um selamento de fóssulas e 
fissuras, utilizando o cimento de ionômero de vidro. De 
acordo com a classificação dos cimentos de ionômero de 
vidro, deve ser utilizado nesta situação o tipo: 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 
Questão 40 
A hemissecção é uma técnica cirúrgica periodontal utilizada 
para tratamento de alguns tipos de defeito de furca. 
Consiste na divisão de um dente birradicular em duas partes 
separadas. Sobre esta técnica, é correto afirmar que: 
A) Tende a ser mais utilizada em molares inferiores com 

defeitos de furca classe II ou III. 
B) A distância inter-radicular entre as duas raízes de um 

dente não interfere no ato cirúrgico. 
C) Os molares com perda óssea avançada de zonas interpro-

ximais são bons candidatos para esta técnica. 
D) É a técnica de escolha para molares inferiores que, além 

do defeito de furca, apresentam perda óssea avançada na 
zona inter-radicular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


