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QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
De acordo com Souza (2021), a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222/2018 veio regulamentar as boas práticas de 
gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e se refere a todos os serviços geradores de RSS, cujas atividades 
envolvam qualquer etapa do gerenciamento, sejam instituições públicas ou privadas, civis ou militares, com fins filantrópi-
cos, incluindo as que exercem ações de ensino e pesquisa. Considerando tal resolução, lâminas de bisturi, brocas, limas 
endodônticas e demais materiais perfurocortantes são classificados como resíduos do grupo:  
A) A  
B) B 
C) C 
D) D 
E) E 
 

Questão 32 

No processo etiológico da doença cárie ocorre uma disbiose acompanhada pelo domínio de bactérias acidogênicas (produtoras de 
ácidos a partir do metabolismo anaeróbico do açúcar) e acidúricas (vivem bem em ambiente ácido). Além disso, tais bactérias são 
capazes de produzir substâncias que aumentam o potencial de aderência entre bactérias, servem como reserva energética, 
protegem as bactérias contra agentes antimicrobianos e dificultam a sua remoção mecânica pela escovação. Trata-se da substância: 
A) Lipídeos intracelulares. 
B) Lipídeos extracelulares. 
C) Monoproteínas intracelulares. 
D) Polissacarídeos intracelulares. 
E) Polissacarídeos extracelulares. 
 

Questão 33 

Paciente, 50 anos de idade, irá realizar uma cirurgia para instalação de implantes. Durante a anamnese, o cirurgião-dentista 
suspeitou de uma alteração sistêmica e solicitou um hemograma do paciente. No resultado havia a informação de que o 
paciente tinha uma anisocitose. Tal fato evidencia:  
A) Variação na forma das hemácias. 
B) Presença de eritrócitos imaturos. 
C) Variação no tamanho das hemácias. 
D) Diminuição no número de plaquetas. 
E) Perda da morfologia típica dos leucócitos. 
 

Questão 34 

Durante a consulta inicial odontológica cabe ao cirurgião-dentista a realização da anamnese, o exame físico e o uso de demais 
manobras semiológicas. Uma delas é a aferição da pressão arterial, por meio da qual, são determinados os valores de pressão 
sistólica e diastólica. “A pressão sistólica é a pressão ____________ necessária para que o sangue ____________, impulsionado 
pelo ventrículo ____________, alcance as células do corpo com o oxigênio.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) mínima / arterial / direito 
B) máxima / arterial / direito 
C) mínima / venoso / esquerdo 
D) máxima / venoso / esquerdo 
E) máxima / arterial / esquerdo 
 

Questão 35 

Durante a realização de um procedimento odontológico, o cirurgião-dentista optou por realizar a anestesia empregando a 
técnica de Gow-Gates. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A taxa de aspiração positiva em tal técnica é muito baixa.  
B) A incisura intertrágica é um ponto de referência para a técnica. 
C) Para a execução correta dessa técnica, a agulha deverá tocar o colo do côndilo mandibular. 
D) O formigamento ou a dormência da língua está sempre presente quando tal técnica é executada com sucesso. 
E) O local da penetração da agulha é a distal ao segundo molar superior na altura da ponta da cúspide mesiovestibular. 
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Questão 36 
A importância de superfícies para o crescimento microbiano foi reconhecida desde a década de 1920, quando um número de 
pesquisadores notou, de modo independente, que o crescimento de bactérias em lâminas de vidro submersas no solo era 
diferente daquelas que podiam ser cultivadas em meio de cultura (caldo). No entanto, somente após cinquenta anos, as popula-
ções microbianas sésseis foram consideradas suficientemente diferentes dos micro-organismos de vida livre para merecerem 
seu próprio nome, sendo criado o termo biofilme.  

(Teughels et al. 2020. Adaptado.) 
 

O biofilme bacteriano é um fator etiológico diretamente relacionado aos casos de periodontite e gengivite. Sobre tal estru-
tura, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Contém microcolônias de células bacterianas. 
B) Existem canais de água formando um sistema circulatório primitivo. 
C) Estruturas superficiais, como frondes, aumentam a energia do fluido que corre sobre o biofilme. 
D) Em biofilmes de espécies mistas existem, muitas vezes, a heterogeneidade na distribuição de diferentes espécies. 
E) Há gradientes químicos como os de oxigênio ou de pH que produzem microambientes distintos dentro do biofilme. 
 

Questão 37 
Cortical, ou linha radiopaca, que coincide com o contorno da raiz dentária e forma a fossa alveolar, sendo vista em sua 
normalidade como uma fina linha branca (radiopaca) que reveste o interior dos alvéolos dentários. É também chamada de 
lâmina dura. Em geral, tem um significado importante para a existência de uma patologia, embora, conforme a condição 
estrutural do osso, não possa ser vista. Tal descrição se refere a qual estrutura vista em uma radiografia periapical? 
A) Lâmina dura. 
B) Osso alveolar. 
C) Trabécula óssea. 
D) Cemento radicular. 
E) Espaço do ligamento periodontal. 
 

Questão 38 

O bloqueio do nervo alveolar superior anterior é uma técnica bastante utilizada em odontologia e altamente segura. É 
indicada para procedimentos que envolvem dois ou mais dentes anteriores superiores. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A profundidade média da penetração da agulha é de 16 mm para um adulto de estatura média. 
B) Os pontos de referências para tal técnica são: sulco mucovestibular, forame infraorbital e rebordo infraorbital. 
C) A agulha deve ser inserida na altura do sulco mucovestibular sobre o primeiro pré-molar, com o bisel voltado para o osso. 
D) Formigamento e dormência na pálpebra inferior, na lateral do nariz e no lábio superior indicam a anestesia do nervo alveolar 

superior anterior.  
E) Proporciona intensa anestesia pulpar e do tecido mole vestibular do incisivo central superior até os caninos e, na maior parte 

das vezes, se estende também aos pré-molares. 
 

Questão 39 
Considerando que o Capítulo VIII do Código de Ética Odontológico trata dos honorários profissionais, NÃO representa uma 
infração ética: 
A) Instituir cobrança através de procedimento mercantilista.  
B) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente.  
C) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente.  
D) Divulgar ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos ou sem compromisso. 
E) Considerar o conceito do profissional e as condições socioeconômicas do paciente no cálculo dos honorários. 
 

Questão 40 
De acordo com o Código de Ética Odontológica, em seu Art. 51, “os preceitos deste Código são de observância obrigatória e 
sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta 
ou omissa, às penas previstas no Art. 18, da Lei nº 4.324/1964”. Diante do exposto, é correto afirmar que:  
A) As penas devem ser aplicadas sempre em gradação. 
B) Em caso de culpa concorrente da vítima a pena pode ser atenuada. 
C) Não há possibilidade de aplicar pena pecuniária ao profissional de odontologia.   
D) Uma das penas previstas no Código de Ética Odontológica é a cassação do diploma do profissional de odontologia. 
E) Uma das penas previstas no Código de Ética Odontológica é a suspensão do exercício profissional por até noventa dias.  
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Questão 41 
O Art. 11 do Código de Ética Odontológica trata do relacionamento dos profissionais com o paciente. São consideradas 
infrações éticas, EXCETO: 
A) Adotar novas técnicas ou materiais que tenham efetiva comprovação científica. 
B) Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas da profissão de cirurgião-dentista.  
C) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-                 

-dentista em condições de fazê-lo.  
D) Opor-se a prestar esclarecimentos e/ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas realizados no paciente quando 

solicitados pelo mesmo, por seu representante legal ou nas formas previstas em Lei.  
E) Abandonar paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados os honorários e que deverá ser 

informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento.  
 

Questão 42 
Considerando que o Art. 3º do Código de Ética Odontológica denota sobre os objetivos da atenção odontológica, a finalidade de 
toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. “Caberá aos _________________________________, como integrantes da 
equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência à 
saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, participação da comunidade, hierarquização e _____________ político-admi-
nistrativa dos serviços de saúde.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) profissionais da odontologia / centralização  
B) profissionais da odontologia / descentralização  
C) somente aos técnicos em saúde bucal / descentralização  
D) cirurgiões-dentistas única e exclusivamente / centralização  
E) cirurgiões-dentistas única e exclusivamente / descentralização  
 

Questão 43 
Os fluoretos são utilizados tanto para prevenir quanto para evitar a progressão das lesões cariosas. Considerando o abrasivo 
do dentifrício fluoretado à base de cálcio, é correto afirmar que o composto fluoretado do dentifrício pode ser o: 
A) Fluoreto de Sódio (NaF). 
B) Fluoreto de Cálcio (CaF2). 
C) Fluoreto de Amina (AmF). 
D) Fluoreto Estanhoso (SnF2). 
E) Monofluorfosfato de Sódio – MFP (Na2FPO3). 
 

Questão 44 
A cárie dentária é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT), impactando de forma negativa na qualidade de vida do 
indivíduo. Assim, é importante reconhecer os fatores de risco para as intervenções em nível populacional, como a relação 
das práticas alimentares e a cárie. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.  
I. Existe recomendação para introdução à sacarose a partir dos doze meses de idade. 
II. Há associação entre maior ingestão de açúcar e aumento das DCNT como doença cardiovascular; diabetes; cárie dentária; 

e, obesidade. 
III. O consumo de carboidratos fermentáveis de forma frequente entre as refeições é capaz de expor o esmalte dental a 

constantes ciclos de desmineralização. 
IV. O açúcar de adição não representa risco à cárie dentária. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) II e IV.  
 

Questão 45 

Uma das opções de uso profissional é o verniz fluoretado. Sobre a utilização deste flúor tópico, assinale a afirmativa correta.  
A) Indicado para pré-escolares. 
B) Há formação de fluoreto de sódio (NAF) após sua aplicação. 
C) Após a aplicação, aguardar um minuto para o paciente fechar a boca.  
D) Após a aplicação, inicialmente, a maior parte está em estado solúvel. 
E) Em contato com a saliva, o material leva doze horas para formar uma película aderida ao dente. 
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Questão 46 
A técnica de escovação pode ser adaptada de acordo com a criança, o adolescente e o núcleo familiar. O importante é que 
seja realizada a desorganização do biofilme dental, atingindo todas as faces dos dentes. Além disso, a escovação deve estar 
associada outras medidas preventivas. Considerando a higiene bucal, assinale a afirmativa correta.  
A) A técnica transversal é indicada para molares permanentes em oclusão. 
B) Crianças até seis anos de idade não se beneficiam com a técnica anteroposterior. 
C) A técnica transversal é indicada para molares permanentes recém-irrupcionados. 
D) A técnica anteroposterior é indicada para molares permanentes recém-irrupcionados. 
E) A técnica transversal realizada no sentido vestibulolingual se aplica a crianças com menos de um ano de idade. 
 

Questão 47 

Com base nas maiores evidências, as soluções à base de Diamino Fluoreto de Prata (DFP) para lesões em dentina nos dentes 
decíduos apresentam em sua composição e concentração: 
A) Flúor + Flúor + Sódio/8%. 
B) Prata + Flúor + Amônia/38%. 
C) Alumínio + Flúor + Sódio/38%. 
D) Flúor + Amônia + Estanho/10%. 
E) Alumínio + Flúor + Amônia/40%.  
 

Questão 48 

Considerando que o Diamino Fluoreto de Prata (DFP) é uma opção utilizada na odontologia, sendo viável para tratamento 
em dentes decíduos, assinale a afirmativa correta.  
A) É contraindicado em crianças não cooperativas. 
B) Promove remineralização somente no esmalte dental. 
C) Agente bactericida sem associação com outro material. 
D) Não necessita do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para utilização do DFP. 
E) Há a necessidade de remoção parcial do tecido cariado com instrumentos manuais e rotatórios. 
 

Questão 49 
Os géis e as espumas de Flúor Fosfato Acidulado (FFA) contendo 12.300 ppm/F são produtos de uso profissional, utilizados 
com frequência, desde que tenha sua real indicação para o tratamento das lesões cariosas. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Os produtos fluoretados de espuma apresentam concentração e pH diferentes comparados ao gel. 
B) Não existe possibilidade de intoxicação aguda durante a utilização dos géis ou espumas fluoretados. 
C) A formação de fluoreto de sódio (NaF) é maior quanto maior for a concentração de flúor e maior o pH. 
D) A formação de fluoreto de sódio (NaF) é maior quanto maior for a concentração de flúor e menor o pH. 
E) A formação de fluoreto de cálcio (CaF2) é maior quanto maior for a concentração de flúor e menor o pH. 
 

Questão 50 

A idade da criança é um importante marcador do possível estágio de desenvolvimento do dente permanente. Considerando 
os traumatismos dentoalveolares, nas possibilidades de sequelas e sua gravidade, assinale a afirmativa correta.  
A) A idade da criança não influencia no impacto do traumatismo dentoalveolar. 
B) Os incisivos no estágio 8 de Nolla terão impactos significativos para sequelas traumáticas coronárias.  
C) Quanto menor a idade da criança, maior a possibilidade de riscos de sequelas para a dentição permanente. 
D) A partir do estágio 7 de Nolla, a porção coronária terá impactos mais significativos para sequelas traumáticas. 
E) As alterações inflamatórias, após o traumatismo, não influenciam nas sequelas para o dente permanente, independente da 

idade. 
 

Questão 51 

A avulsão dentária em dentes decíduos representa uma lesão no tecido de sustentação, em que é necessário o conhecimento 
das condições clínicas para sua atuação no tratamento do traumatismo. Sobre a avulsão em dentes decíduos, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Não se indica o reimplante para dentes decíduos. 
B) Não é capaz de atingir o dente sucessor permanente. 
C) Deve-se manter o dente em leite gelado como melhor meio de conservação. 
D) A cicatrização do ligamento periodontal irá depender do tempo extra-alveolar.  
E) Há deslocamento do dente com ruptura incompleta das fibras do ligamento periodontal e feixe vásculo-nervoso. 
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Questão 52 
Para melhor condução nos tratamentos de traumatismos dentoalveolares é importante que o profissional reconheça a 
relação anatômica dos germes dos incisivos permanentes superiores, comparado aos incisivos decíduos na cavidade bucal. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.  
A) O estágio de formação do dente permanente e a raiz do dente decíduo não influencia no risco de sequela para o sucessor 

permanente. 
B) A barreira de tecido mineralizado existente entre incisivo decíduo e seu sucessor permanente apresenta uma espessura 

inferior a 3 mm. 
C) O incisivo lateral permanente localiza-se por trás do incisivo central permanente, mas esta posição não interfere na proteção 

das forças traumáticas. 
D) A relação entre dentes decíduos e os germes dos sucessores permanentes não varia de acordo com o estágio de 

desenvolvimento dentário e a idade da criança. 
E) Os germes dos incisivos centrais permanentes se localizam por vestibular dos dentes decíduos e suas coroas na altura dos 

ápices radiculares dos incisivos centrais decíduos. 
 

Questão 53 
Os traumatismos dentários em dentes decíduos podem atingir os dentes sucessores permanentes e, em alguns casos, afetar 
a porção coronária e/ou a porção radicular.  Dentre os distúrbios como consequência ao traumatismo dentoalveolar, assinale 
a afirmativa correta.  
A) Hipoplasia / Porção radicular.  
B) Hipomineralização / Porção radicular. 
C) Duplicação radicular / Porção radicular. 
D) Dilaceração radicular / Porção coronária. 
E) Amelogênese imperfeita / Porção coronária. 
 

Questão 54 
As manifestações clínicas dos dentes decíduos após os traumatismos dentoalveolares podem se manifestar de formas 
diferentes; entretanto, a alteração de cor é característica para a sinalização de algum evento traumático na criança. Consi-
derando as informações, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Obliteração pulpar.  
2. Reabsorção interna.  
3. Reabsorção externa.  
4. Necrose pulpar.  
 

(     ) Coloração acinzentada. 
(     ) Coloração rósea a avermelhada. 
(     ) Coloração amarelada.  
(     ) Sem alteração de cor.  
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 4. 
B) 2, 4, 3, 1. 
C) 3, 4, 2, 1.  
D) 4, 2, 1, 3.  
E) 4, 3, 1, 2. 
 

Questão 55 
O ciclo vital dos dentes decíduos deve ser considerado quando se opta pela realização das terapias pulpares. Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir.  
I. O ciclo vital do dente decíduo é curto, variando em duração para cada dente. 
II. Os períodos de vida da polpa incluem formação radicular, raiz completa e reabsorção radicular. 
III. Quando se inicia o processo da rizólise há aumento do número de células próximo à região reabsorvida. 
IV. Durante o processo de rizólise os filetes nervosos mantêm-se íntegros em sua extensão. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) III e IV. 
E) II, III e IV. 
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Questão 56 
No processo de irrupção da dentição decídua pode ocorrer uma lesão cística, cuja coroa não consegue romper a mucosa 
gengival. Diante de algumas condutas terapêuticas, existe a necessidade do tratamento cirúrgico quando houver um tempo 
prolongado de permanência do cisto de erupção, impedindo ou dificultando as funções de sucção e mastigação da criança. 
Considerando o exposto, é possível afirmar que trata-se do procedimento cirúrgico com anestesia local infiltrativa mais: 
A) Enucleação. 
B) Marsupialização. 
C) Biópsia excisional. 
D) Biópsia incisional. 
E) Exérese do tecido gengival que recobre a coroa dental. 
 

Questão 57 
No diagnóstico de dente natal que apresenta implantação insuficiente, sendo da série decídua, mas que pode trazer riscos 
ao neonato, a melhor opção cirúrgica de tratamento é:  
A) Enucleação. 
B) Incisão local. 
C) Exodontia em nível hospitalar. 
D) Exodontia simples em nível ambulatorial. 
E) Micromarsupialização na região envolvida. 
 

Questão 58 
A triagem em relação à anquiloglossia, por meio do Teste da Linguinha, instituída no Brasil pela Lei Federal nº 13.002/2014, 
está presente em diversas maternidades brasileiras. Dessa forma, para evitar o sobrediagnóstico e o sobretratamento para 
anquiloglossia em neonatos, outros fatores devem ser considerados como avaliação da mamada, características anatômicas 
e funcionais da língua antes da realização do procedimento cirúrgico. Diante da eleição do procedimento cirúrgico para casos 
de freios linguais anteriores em neonatos, realiza-se com mais frequência:  
A) Frenotomia. 
B) Frenectomia. 
C) Frenuloplastia. 
D) Frenotomia + sutura. 
E) Frenectomia + sutura. 

 
Questão 59 
A diferença anatômica entre os dentes decíduos e permanentes é de interesse para uma melhor condução do diagnóstico e 
tratamento pulpar. Sobre os dentes decíduos, assinale a afirmativa correta.  
A) A camada de esmalte é mais mineralizada. 
B) As camadas de esmalte e dentina são menos delgadas.  
C) Os cornos pulpares são mais proeminentes, o que dificulta a exposição pulpar. 
D) Os cornos pulpares são menos proeminentes, o que facilita a exposição pulpar. 
E) Os dentes decíduos são menores em todas as dimensões, numa relação aproximada de 1:3. 
 

Questão 60 
As informações para o delineamento do plano de tratamento, ao realizar a terapia pulpar em dentes decíduos, devem incluir, 
EXCETO:  
A) Saúde geral da criança. 
B) Relato de dor espontânea. 
C) Exame complementar – tomografia. 
D) Consentimento dos responsáveis legais. 
E) Condições sistêmicas que possam envolver antibioticoterapia profilática. 
 

Questão 61 
Considerando que na dentição mista existem peculiaridades importantes para caracterizar esta fase, assinale a afirmativa 
correta.   
A) Na dentição mista intermediária ocorre a irrupção dos caninos permanentes. 
B) Com a oclusão dos segundos molares permanentes ocorre o segundo ganho da dimensão vertical. 
C) Mesmo na dentição mista, mas pela presença dos dentes decíduos, não existe as curvas de compensação Spee e Wilson.  
D) Diastemas divergentes na região anteroinferior são frequentes na dentição mista, caracterizando a “fase do patinho feio”. 
E) Na dentição mista inicial, os incisivos decíduos estão em fase de esfoliação e irrupção dos incisivos e primeiros molares 

permanentes.  
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Questão 62 
A saúde do sistema mastigatório depende de sua oclusão e das estruturas que a compõem como dentes, ossos, músculos e 
articulação regulados por um sistema neurológico complexo. Assim, torna-se fundamental conhecer as características da 
dentição decídua que podem impactar em acompanhamentos e/ou tratamentos futuros. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Ao nascimento a mandíbula se posiciona mesialmente em relação à maxila. 
B) A formação do germe dos dentes decíduos tem início na 36ª semana de vida intrauterina.  
C) Os primeiros molares decíduos estabelecem o guia para irrupção dos primeiros molares permanentes. 
D) O espaço primata no arco superior está localizado entre a face distal de canino e a face mesial de primeiro molar.  
E) Os espaços interdentais na região anterior, classificados de acordo com Baume – Tipo I, são importantes para o posiciona-

mento dos dentes permanentes futuros. 
 

Questão 63 
Durante o diagnóstico e o tratamento das patologias pulpares, o profissional deverá considerar as particularidades do assoa-
lho da câmara pulpar e estruturas adjacentes, devendo ficar atento para associar algumas observações clínicas. Diante do 
exposto, assinale a afirmativa correta.  
A) As porosidades estruturais na área de furca são conhecidas como peneira biológica. 
B) O exame radiográfico não é indicado para observar áreas de rarefação na região de furca.  
C) O soalho da câmara pulpar se apresenta fino, mas não favorece a perfuração durante os procedimentos operatórios. 
D) A reabsorção dos tecidos mineralizados progride de forma mais lenta nos dentes decíduos em função da maior porosidade 

do tecido ósseo. 
E) Os canais radiculares dos dentes posteriores são complexos, irregulares e estreitos; porém, suas raízes são convergentes 

dificultando o tratamento. 
 

Questão 64 
Após o diagnóstico correto das alterações na superfície dentária, o profissional irá realizar a decisão de tratamento. Sobre 
os selantes resinosos, assinale a afirmativa correta.  
A) Propriedades hidrofílicas. 
B) Material autopolimerizável. 
C) Indicado para dentes recém-irrupcionados. 
D) Indicado para selamento de dentes decíduos com lesão cariosa em esmalte. 
E) Após a aplicação do selante, os excessos podem ser removidos com instrumentos manuais. 
 

Questão 65 

Considerando que os selantes com cimento de ionômero de vidro são opções viáveis e bastante utilizadas na conduta 
terapêutica para crianças, assinale a afirmativa correta.    
A) Indicados somente para molares em oclusão. 
B) O material pode ser aplicado por pressão digital. 
C) A cobertura de vaselina é opcional após a inserção do material. 
D) A viscosidade do material não interfere nos resultados após a aplicação do selante. 
E) Não é indicado para selar lesões cariosas de esmalte e dentina em dentes decíduos. 
 

Questão 66 

Os cimentos de ionômero de vidro podem ser classificados de acordo com a sua constituição. Assinale a definição INCORRETA.  
A) Cimento de ionômero de vidro convencional: composto de partículas de vidro e poliácidos.  
B) Cimento de ionômero de vidro convencional: composto de partículas de vidro e ácido maleico.  
C) Cimento de ionômero de vidro reforçado com metal: composto de partículas de vidro + partículas de prata. 
D) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina: composto de partículas de vidro + hexametilmetacrilato. 
E) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina: composto de partículas de vidro + monômeros orgânicos. 
 

Questão 67 
De acordo com os princípios do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), assinale a alternativa correta.  
A) Remoção total do tecido cariado. 
B) Remoção do tecido cariado com instrumentos rotatórios.  
C) Remoção do tecido cariado apenas com instrumentos manuais. 
D) Restauração com cimento de ionômero de vidro de baixa viscosidade. 
E) Restauração com cimento de ionômero de vidro modificado por resina. 
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Questão 68 
A busca por materiais restauradores que previnem o desenvolvimento da lesão cariosa ou inibem o desenvolvimento de 
lesões incipientes é uma constante. Sabendo que o cimento de ionômero de vidro se apresenta como uma excelente opção 
em odontopediatria, assinale a afirmativa correta.  
A) Alto coeficiente de expansão térmica. 
B) Liberação de íons: flúor, borato e silicato. 
C) Biocompatibilidade com os tecidos dentais. 
D) Inibe a desmineralização, mas não remineraliza os tecidos adjacentes. 
E)  São materiais ditos “recarregáveis” para os íons: flúor, silicato e estrôncio. 
 

Questão 69 
Considerando as propriedades de adesão físico-químicas do cimento de ionômero de vidro ao tecido dentário, assinale a 
afirmativa correta.  
A) Reação química do tipo ácido-base. 
B) Componente ácido representado pelo ácido maleico. 
C) Componente básico representado pelo vidro de aluminossilicato de sódio. 
D) Reação inicial de geleificação e endurecimento com formação de poliacrilato de sódio. 
E) Mecanismo de presa envolve o ácido maleico e as partículas de vidro com liberação de íons: alumínio, flúor e sódio. 
 

Questão 70 
O tratamento não invasivo ou de mínima intervenção é uma prática atual para preservar a estrutura dentária. Em relação à 
remoção seletiva do tecido cariado em dentes decíduos, podemos considerar:  
A) Reabertura do dente após 45 dias para finalizar a restauração.  
B) Realização do tratamento em duas sessões para evitar danos à polpa. 
C) Dentina cariada na parede de fundo da cavidade que deve ser removida totalmente. 
D) Alteração pulpar irreversível não sendo um sinal que deve ser considerado na remoção seletiva do tecido cariado. 
E) Remoção total do tecido cariado nas paredes circundantes e ângulo cavossuperficial que deve ser realizado para o sucesso 

da técnica.  
 

Questão 71 
A irrupção é um processo fisiológico normal que ocorre quando o dente se move desde o desenvolvimento intraósseo até 
sua emergência na cavidade bucal. A manifestação de sinais e sintomas relativos à irrupção dental está relacionada a:  
A) Presença de febre acima de 38,5° C. 
B) Irrupção de dentes decíduos não referente a sinais e sintomas leves. 
C) Estratégia para aliviar manifestações locais como o uso da crioterapia. 
D) Medicamentos à base de anestésicos que devem ser estimulados no período de maior irritabilidade. 
E) Utilização do antibiótico como fator importante para debelar a infecção em algumas situações clínicas.  
 

Questão 72 
Levando em consideração que o manejo da dentina cariada sofreu modificações ao longo do tempo, sendo necessário avaliar 
o grau de comprometimento dos tecidos envolvidos para a utilização dos instrumentos mecânicos, sejam rotatórios ou não 
rotatórios, assinale a afirmativa correta.  
A) O machado dental é uma opção para remover o esmalte fino e com suporte. 
B) A ponta esférica diamantada em alta rotação é uma opção para remoção da dentina mais resistente. 
C) A ponta esférica diamantada em baixa rotação é uma opção viável para remoção total da dentina cariada em parede pulpar. 
D) A cureta dentinária proporciona remoção da dentina cariada com controle, maior conforto e menor risco de exposição 

pulpar. 
E) A cureta dentinária proporciona remoção da dentina cariada com controle, maior conforto e menor risco de exposição 

pulpar; porém, apresenta alto custo. 
 

Questão 73 
A integridade dos dentes é capaz de manter a oclusão; estética; fonética; e, conforto emocional para a criança; para isso, 
deve-se conhecer o material a ser empregado no paciente. Considerando tais princípios e em relação às resinas compostas, 
trata-se de importante característica para o uso da resina:  
A) Instabilidade de cor. 
B) Estética desfavorável. 
C) Manipulação complexa. 
D) Resistência ao desgaste. 
E) Dificuldades de polimento.  
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Questão 74  
Em algumas situações clínicas, os recursos protéticos não podem ser aplicados diretamente nos dentes devido à destruição 
coronária extensa. Dessa forma, há opções para auxiliar na retenção das coroas estéticas; “como pinos intrarradiculares: 
remoção de _______ do material obturador endodôntico e confeccionado com ____________________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 2/3 / resina  
B) 2/3 / pinos metálicos 
C) 1/3 / pino de fibra de vidro 
D) 2/3 / fio ortodôntico nas letras gregas alfa ou gama 
E) 1/3 / dentes naturais provenientes ou não do banco de dentes 
 

Questão 75 
Paciente, 5 anos de idade, sexo masculino, chegou ao atendimento clínico com queixa de dor e incômodo na face. Ao exame 
clínico, o profissional observou edema extrabucal e na cavidade bucal avaliou lesão cariosa com comprometimento endodôn-
tico no dente 85. O paciente não apresentava febre, inapetência ou prostração, além de não relatar alergia medicamentosa.  
Diante do quadro clínico, a conduta a ser empregada é:  
A) Prescrição de antibiótico venoso – nível hospitalar. 
B) Prescrição de antibiótico oral – primeira escolha penicilina. 
C) Acesso endodôntico, medicação intracanal e sem prescrição de antibiótico oral.  
D) Acesso endodôntico, medicação intracanal e prescrição de antibiótico oral – primeira escolha penicilina. 
E) Acesso endodôntico, medicação intracanal e prescrição de antibiótico oral – primeira escolha azitromicina. 
 

Questão 76 
Diante de um quadro clínico de pulpite irreversível, dente 75, em uma criança com 7 anos de idade, houve necessidade de 
aplicar o anestésico local para realização da terapia pulpar. Os anestésicos em odontopediatria apresentam algumas carac-
terísticas peculiares que precisam ser compreendidas para o tratamento. Diante do exposto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 é um anestésico indicado de forma rotineira em odontopediatria, proporcionando, 

aproximadamente, 60 minutos de anestesia pulpar. 
(     ) A articaína 4% com epinefrina 1:100.00 é um anestésico contraindicado para crianças abaixo de 7 anos de idade. 
(     ) A bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:100.000 está indicada para crianças, proporcionando entre 20 a 30 minutos de 

anestesia para tecido mole. 
(     ) A benzocaína é o anestésico tópico à base de amida, na concentração de 20%, sendo utilizada em crianças de forma rotineira. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) F, F, F, V. 
E) V, V, F, V. 
 

Questão 77 
Paciente, sexo feminino, 12 anos de idade, 45 kg, apresentando infecção com edema, sem prostração e sem relatos de 
alergias preexistentes a medicamentos. Como adjuvantes ao tratamento com antibiótico, o dente cariado e com comprome-
timento pulpar deverá ser acessado para melhor condução do caso clínico. Assinale, a seguir, o antibiótico e a posologia a 
ser prescrita.  
A) Amoxicilina 250 mg/5 mL – Prescrição 12 mL 8/8 h. 
B) Amoxicilina 250 mg/5 mL – Prescrição 10 mL 8/8 h. 
C) Cefalexina 500 mg – Prescrição 1 comprimido 6/6 h. 
D) Amoxicilina 500 mg – Prescrição 1 comprimido 8/8 h. 
E) Azitromicina 500 mg – Prescrição 1 comprimido 24/24 h. 
 

Questão 78 
O trabalho realizado com isolamento do campo operatório com dique de borracha apresenta resultado positivo em diferen-
tes atuações na odontopediatria; assinale-o.  
A) Aumenta o tempo de trabalho. 
B) Visão menos ampla do campo operatório. 
C) Protege os tecidos moles quando se aplica medicamentos. 
D) O dique de borracha não restringe os movimentos da língua e bochecha. 
E) Crianças ansiosas e apreensivas tornam-se mais difíceis de serem controladas com o uso de dique de borracha. 
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Questão 79 
Sobre as características da dentição decídua e a morfologia dos dentes decíduos, analise as afirmativas a seguir.  
I. O tubérculo molar de Zuckerkandl, quando presente, se localiza na face vestibular do primeiro molar decíduo inferior. 
II. O espaço primata no arco inferior se localiza entre o incisivo lateral decíduo e canino decíduo. 
III. As curvas de compensação no arco decíduo são de Spee e Wilson. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 80 
A escovação dental associada ao dentifrício fluoretado são importantes meios para a contribuição no controle da doença 
cárie. Considerando tais princípios em relação à concentração de flúor no dentifrício para uso infantil, assinale, a seguir, a 
concentração ideal para uso infantil. 
A) 250 ppm de F (parte por milhão de flúor). 
B) 550 ppm de F (parte por milhão de flúor).                                                                                                
C) 1.100 ppm de F (parte por milhão de flúor). 
D) 5.000 ppm de F (parte por milhão de flúor). 
E) 2.500 ppm de F (parte por milhão de flúor). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




