
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

ODONTÓLOGO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/ 
noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-
ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-
cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 
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e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/ 
noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-
iniciam-ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/ 
apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é: 
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16. 

Em relação à cárie dentária, analise as afirmativas a seguir: 
I. A cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa, 

transmissível e dieta-dependente, que produz uma 
desmineralização das estruturas dentárias. 

II. A suscetibilidade do dente à cárie é determinada pelo 
grau de mineralização do esmalte, o que proporciona 
maior ou menor resistência à dissolução ácida, cuja 
mineralização também é regida por fatores intrínsecos 
que ocorrem durante a formação do dente e os 
extrínsecos, que são fatores ambientais e locais. 

III. A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença 
de carboidratos, principalmente a sacarose, que servem 
de substrato para que os microrganismos da cavidade 
bucal sintetizem polissacarídeos extracelulares com um 
importante papel na formação da placa e, também, na 
produção de ácidos orgânicos, que promovem a 
desmineralização do esmalte e podem desencadear o 
processo de cárie. 

IV. A presença de placa na superfície do dente é um fator 
determinante para a formação da lesão de cárie. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

Os fatores mais comumente associados à injúria do 
tecido pulpar são: presença de microrganismos no 
complexo dentinopulpar; exposição de túbulos 
dentinários não selados; preparos cavitários profundos; 
desidratação da dentina; e geração de calor. Em relação 
ao tratamento conservador da polpa, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O tratamento pulpar direto é um procedimento 

terapêutico que consiste na remoção de tecido infectado 
e necrosado, mantendo somente a camada de dentina 
que fica no fundo da cavidade e que, mesmo 
desmineralizada, ainda possui vitalidade. 

II. O capeamento pulpar consiste em proteger a exposição 
ou ferida pulpar por meio de substâncias biologicamente 
compatíveis com a polpa e que ajudam a cicatrizar, 
preservando a vitalidade pulpar. 

III. A pulpotomia consiste em remover a polpa coronária em 
sua totalidade com curetas afiadas para, então, cobrir a 
polpa radicular com material biocompatível. Essa técnica 
é indicada apenas para dentes jovens decíduos. 

IV. A curetagem consiste na estrita remoção da polpa 
patológica, enquanto o resto da polpa permanece 
intacta e recoberta por material biológico. Busca-se 
remover parte da polpa coronária, evitando-se o risco 
de manter a contaminação e o processo inflamatório. 
Assim, apesar de inflamada, a polpa apresenta 
condições biológicas para responder favoravelmente a 
um tratamento conservador. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Em relação ao período pré-operatório, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A aspiração gástrica pré-operatória deve ser realizada 

em pacientes com dificuldade de esvaziamento gástrico, 
estenose pilórica, distendidos por suboclusão ou oclusão 
intestinal e na emergência. 

II. A utilização de antibiótico profilático nas cirurgias limpas 
ou naquelas potencialmente contaminadas diminui a 
taxa de infecção da ferida cirúrgica. 

III. A retirada dos pelos (tricotomia) é necessária para 
auxiliar na remoção de patógenos, aumentar a 
visibilidade durante o ato cirúrgico, auxiliar na aposição 
da pele durante a síntese e diminuir a deposição de 
corpos estranhos no ferimento cirúrgico. Portanto, 
aquela ação pode ser realizada horas antes do ato 
cirúrgico. 

IV. Após o posicionamento do paciente e indução 
anestésica, são procedidas manobras antissépticas 
com o objetivo de reduzir e impedir a proliferação de 
microrganismos patogênicos na ferida cirúrgica. A 
antissepsia deve ser feita com o auxílio de gazes 
estéreis presas a uma pinça Collin, respeitando o 
sentido centro-periferia e nunca retornando para o 
centro após passar na periferia. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19. 

Anualmente, ocorrem mais de oito milhões de novos casos 
de câncer no mundo, dos quais 264.000 originam-se na 
boca. O câncer bucal está entre os cânceres mais 
frequentes, apesar de ser um dos poucos tipos de câncer 
em que é possível realizar o autoexame. 
Em relação à prevenção do câncer bucal, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O grupo com a maior prevalência de câncer de boca é 

composto por homens entre 20 a 30 anos de idade, 
usuários do tabaco e álcool e os que realizam pobre 
higiene oral. 

II. O exame visual da boca para detecção precoce de lesões 
cancerizáveis e tumores não sintomáticos é uma 
estratégia de prevenção primária, a partir da qual se 
espera viabilizar o diagnóstico da doença em seus 
estágio iniciais e, assim, possibilitar um melhor 
prognóstico. 

III. Uma estratégia auxiliar para o diagnóstico do câncer da 
boca em fase inicial é o auto-exame. Consiste em um 
método simples, que pode ser ensinado nas atividades 
de educação em saúde. Tem como principal finalidade 
identificar anormalidades presentes na mucosa bucal, 
que possam alertar o indivíduo e o façam procurar 
orientação profissional.  

IV. O exame anual da cavidade bucal de fumantes e 
etilistas pode ajudar a reverter a morbidade e 
mortalidade associadas à doença. 
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É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

Os anestésicos locais são definidos como drogas que têm 
por função bloquear temporariamente a condução nervosa 
em parte do corpo, determinando perda das sensações sem 
ter perda da consciência. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Os anestésicos locais produzem a abolição de funções 

autonômicas e sensitivas motoras, pois o 
comprometimento das fibras periféricas obedece à 
seguinte sequência: primeiro as autonômicas, depois as 
proprioceptivas e motoras; a seguir, as relações de 
pressão e vibração e, por último, as responsáveis pela 
sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. 

II. O éster e a amida são os tipos de anestésicos mais 
utilizados na Odontologia, sendo o primeiro menos 
tóxico, mais eficaz e com menor potencial alergênico do 
que as amidas. 

III. A Lidocaína é o anestésico local mais comumente 
aplicado em Odontologia, tem sua ação iniciada entre 2 
a 3 minutos e sua adequada eficácia em concentração de 
2%. A dose máxima é de 7,0 mg/Kg em adultos e não 
deve ultrapassar 500 mg ou 13 tubetes anestésicos. 

IV. A Bupivacaína tem potencial anestésico quatro vezes 
maior do que a lidocaína, porém apresenta uma 
toxicidade quatro vezes maior do que esta última e 
tem ação em 6 a 10 minutos. A dose máxima é de 1,3 
mg/Kg, não excedendo 90 mg ou 10 tubetes. É 
classificada como anestésico local de longa duração. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21. 

O controle da cárie se baseia na disciplina da ingestão de 
carboidratos e na desorganização periódica do biofilme. No 
entanto, a medida de maior impacto para o controle da 
doença tem sido o uso regular do flúor. 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Quando diagnosticadas em seus estágios iniciais, as 

cáries podem ser tratadas de forma não invasiva, através 
da aplicação de agentes remineralizadores, como os 
fluoretos. 

II. A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de 
desenvolvimento da fluorose dentária, em diferentes 
graus, e, portanto, requer a adoção de práticas de uso 
seguro, consciente e parcimonioso. 

III. Os dentifrícios fluoretados são essenciais tanto para o 
controle da desmineralização quanto para a 
promoção da remineralização. 

IV. Um meio coletivo de uso de flúor é a aplicação de Gel 
de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 
1,23% de fluoreto em ácido ortofosfórico a 0,1 M 

durante dez minutos. Recomenda-se não beber água 
ou comer por até 60 minutos após a aplicação. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

A respeito do aleitamento natural e artificial e o 
desenvolvimento do sistema estomatognático, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Ao aleitamento materno, relacionam-se alguns aspectos 

preventivos, como a baixa ocorrência de hábitos bucais 
deletérios e a reduzida incidência de alterações 
vinculadas às funções estomatognáticas, além de 
prevenir a ocorrência de atopias na infância, 
principalmente rinite alérgica, o que pode gerar 
respiração bucal. 

II. Tanto o aleitamento natural quanto o artificial, quando 
realizados por um período de tempo prolongado, podem 
induzir alterações na cavidade oral como a instalação de 
hábitos deletérios, de más-oclusões e até mesmo cárie 
de estabelecimento precoce, quando associado à 
alimentação cariogênica e à falta de uma adequada 
higiene oral. 

III. Os componentes da face e o sistema estomatognático 
estão inter-relacionados através da contiguidade 
anatômica, da fisiologia e da ação de feedback que 
ocorre entre os aparelhos mastigatório e respiratório 
inferior. E é esse relacionamento que determina a 
interdependência dos órgãos desses sistemas em relação 
aos seus processos de crescimento e de 
desenvolvimento. 

IV. A mordida cruzada é um desvio morfofuncional que 
frequentemente acomete os respiradores bucais. No 
aleitamento artificial, o leite é extraído da mamadeira 
por pressão positiva, e essa pressão é exercida, quase 
em sua totalidade, pelos músculos bucinadores que se 
tornam hipertensos devido ao uso intensivo. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

A odontogênese consiste em um processo complexo que 
abrange eventos celulares e moleculares altamente 
coordenados, os quais culminam com a formação dos 
elementos dentários. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Os eventos iniciais da odontogênese são semelhantes 

para todos os grupos morfológicos dos elementos 
dentários, iniciando-se ao final da terceira semana de 
vida intrauterina. 

II. Durante a odontogênese, na fase de campânula ou sino, 
surgem duas a três camadas de células cilíndricas entre o 
epitélio externo e o retículo estrelado do órgão do 
esmalte, as quais constituem o estrato intermediário. 
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III. A determinação do formato do dente depende da 
expressão de diversos genes envolvidos nas interações 
epitélio-ectomesênquima, a exemplo dos genes 
homeobox, cuja expressão se inicia depois do 
desenvolvimento dos elementos dentários. 

IV. As células do epitélio interno do órgão do esmalte, até 
então com núcleos próximos à papila dentária e 
apresentando morfologia pavimentosa, diferenciam-se 
em pré-ameloblastos, por isso, tornam-se cilíndricas 
altas e com polaridade invertida, isto é, com núcleos 
localizados do lado oposto à lâmina basal. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar 
todas as formas de vida microbiana presentes, por meio de 
processos físicos ou químicos. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. O material, devidamente embalado, deve ser colocado 

na câmara da autoclave desligada, não ultrapassando 
2/3 de sua capacidade total e sem encostar-se às 
laterais, dispondo-se os pacotes de modo que o vapor 
possa circular livremente e atinja todas as superfícies do 
material. 

II. Em processos químicos com a utilização de glutaraldeído 
a 2%, após a realização da limpeza e secagem do artigo, 
este deve ser imerso totalmente na solução de 
glutaraldeído a 2%, em recipiente de plástico e com 
tampa, por 5 horas. 

III. O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, 
separado dos demais, em armários abertos, protegido de 
poeira, umidade e insetos, e a uma distância mínima de 
20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede, 
respeitando-se o prazo de validade da esterilização. 

IV. Os padrões de tempo, temperatura e pressão para 
esterilização pelo vapor variam de acordo com o 
aparelho e encontram-se dentro de: 121° C a 127° C 
(1 atm pressão) por 15 a 30 minutos e 132° C a 134° C 
(2 atm pressão) por quatro a sete minutos de 
esterilização. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Acerca das más oclusões, analise as afirmativas a seguir: 
I. A morfologia dentária obedece a um padrão genético. As 

anomalias de tamanho dentário, representadas pelas 
micro e macrodontias, podem gerar más oclusões como 
apinhamentos e diastemas, respectivamente. 

II. A anomalia mais prevalente consiste na forma conoide 
do incisivo lateral inferior, seguida por outras formas 
atípicas menos frequentes como dentes com cúspides 
supranumerárias ou extras, cúspide em garra (talon 
cusp), geminação e fusão. 

III. Os dentes supranumerários e as agenesias dentárias, 
além de apresentarem originariamente um 
componente genético, também estão relacionados à 
evolução do homem e ao atavismo, respectivamente. 

IV. Quando se perde prematuramente um dente decíduo, 
ocorre o rompimento do equilíbrio dentário 
propiciando a mesialização dos dentes posteriores, 
distalização dos anteriores e extrusão dos 
antagonistas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Em relação às ações da Política Nacional de Saúde Bucal, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. As políticas de saúde bucal do SUS buscam favorecer a 

transformação da prática odontológica por meio da 
incorporação de pessoal auxiliar, novas tecnologias e 
ações coletivas de saúde, visando alterar suas 
características epidemiológicas e obter impacto na 
cobertura da população e na construção da cidadania. 

II. As atividades da educação em saúde bucal podem ser 
desenvolvidas pelo cirurgião-dentista, técnico em 
higiene dental, auxiliar de consultório dentário e 
agente comunitário de saúde, especialmente durante 
as visitas domiciliares. 

III. A aplicação tópica de flúor visa à prevenção e ao 
controle da cárie, através da utilização de produtos 
fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e 
verniz fluoretado), em ações coletivas. 

IV. As Ações de Reabilitação consistem na recuperação 
parcial ou total das capacidades perdidas como 
resultado da doença e na reintegração do indivíduo ao 
seu ambiente social e a sua atividade profissional. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

A doença periodontal deve ser vista como um processo de 
desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os 
tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como 
principal determinante a placa bacteriana, a partir das 
diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. Sobre o 
assunto, analise as afirmativas a seguir: 
I. A periodontite é um grupo de doenças que se caracteriza 

pela inflamação dos tecidos de sustentação e proteção 
dos dentes, acompanhada de perda de inserção de 
tecido conjuntivo, consequência da agressão promovida 
pela placa bacteriana subgengival. 

II. A periodontite crônica, tipo de maior prevalência, é de 
evolução lenta. A perda de inserção está associada aos 
padrões de higiene bucal e fatores de risco. 

III. O tratamento da Periodontite, por meio do controle 
da placa subgengival, é feito através da raspagem e 
alisamento subgengival (RASUBS). As RASUBS 
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funcionam dependentes da profundidade e devem ser 
realizadas sempre como segunda opção. Em caso de a 
periodontite estar relacionada a fatores sistêmicos ou 
hábitos nocivos, deve ser avaliada a possibilidade de 
intervenção sobre esses fatores. 

IV. A doença periodontal se constitui, atualmente, em um 
importante fator de risco para parto prematuro de 
baixo peso, diabetes e doenças vasculares e cardíacas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

A radiologia constitui-se parte indissociável da clínica 
odontológica e se faz essencial durante a realização de 
vários tipos de procedimentos, uma vez que fornece 
informações não obtidas a partir do exame clínico. A 
respeito do assunto, analise as afirmativas a seguir: 
I. A radiografia panorâmica é realizada em um 

equipamento chamado ortopantomógrafo e é um dos 
exames mais realizados em radiologia odontológica. Ela 
oferece uma visão geral de todos os dentes e das regiões 
anatômicas de maxilas, mandíbula e ATMs. 

II. Os exames radiográficos intrabucais usam receptor de 
imagem da radiologia odontológica específicos para essa 
finalidade. Eles possuem como principais características 
serem de tamanho reduzido para poderem ser 
acondicionados dentro da boca do usuário e também 
por serem sensíveis aos Raios X, isto é, sem a 
necessidade de telas intensificadoras. 

III. As radiografias interproximais são geralmente 
solicitadas para o estudo de cáries na face oclusal dos 
dentes. São realizados para dentes pré-molares e 
molares. É possível observar nesse exame as coroas 
dos dentes e as regiões proximais de dentes molares e 
pré-molares. 

IV. A radiografia periapical abrange duas técnicas 
diferentes: a técnica do paralelismo, mais utilizada em 
consultórios odontológicos, e a técnica da bissetriz, 
utilizada frequentemente em clínicas de radiologia 
odontológica por sua praticidade. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Em relação ao destino de materiais infectantes, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre devem ser acondicionados em 
sacos brancos, que devem ser substituídos quando 
atingirem 1/2 de sua capacidade ou pelo menos uma vez 
a cada 12 horas. 

II. Recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, que não contenham sangue ou 
líquidos corpóreos na forma livre (luvas, óculos, 

máscaras, gaze e outros) e peças anatômicas (órgãos e 
tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos 
anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica 
podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local 
devidamente licenciado para disposição final de 
Resíduos Sólidos de Saúde. 

III. Os reveladores utilizados em radiologia podem ser 
submetidos a processo de neutralização para 
alcançarem pH entre 3 e 5, sendo posteriormente 
lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo 
receptor, desde que atendam às diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de 
recursos hídricos e de saneamento competentes. 

IV. Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde 
ou ao meio ambiente necessitam de tratamento antes 
de serem submetidos a processo de reutilização, 
recuperação ou reciclagem. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

A fluoretação das águas de abastecimento público é 
elemento essencial da estratégia de promoção da saúde, 
eixo norteador da Política Nacional de Saúde Bucal. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Os produtos mais frequentemente empregados no Brasil 

para a fluoretação das águas de abastecimento público 
são o fluorsilicato de sódio e o ácido fluorsilícico. 

II. A eficiência da tecnologia de fluoretação das águas é 
uma das principais razões que justificam o seu emprego, 
em todo o mundo e também no Brasil. Ainda que os 
custos para implantar e manter a medida variem 
bastante em todo o País, em decorrência dos contrastes 
regionais que marcam o Brasil, o custo relativo da 
fluoretação é baixo. 

III. A adição de compostos fluorados à água é feita na 
etapa intermediária do tratamento da água. O 
procedimento é relativamente simples, mas requer 
atenção e controle por parte de pessoal devidamente 
treinado. 

IV. Os cuidados de biossegurança envolvidos com a 
fluoretação das águas dizem respeito, basicamente, à 
estocagem dos produtos uma vez que, dada a 
concentração em que são armazenados, podem 
causar danos aos manipuladores. Adicionados à água, 
entretanto, tais produtos não apresentam riscos 
conhecidos adicionais para a saúde humana (à 
exceção conhecida da fluorose dentária, em graus 
muito leves e leves). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


