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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

306 – Dentista ESF  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais ao 
doador, eles ainda são poucos no 
Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou 
ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - Homem pardo de 35 anos de idade procurou atendimento com queixa de desconforto bucal. Durante a anamnese, o 

paciente relatou que há uma semana vem sofrendo com dor de garganta, mal-estar e febre. O exame físico da boca revelou 
a presença de três lesões em forma de placa, de coloração esbranquiçada, resistente a raspagem, sensível ao toque e 
localizadas na mucosa do lábio inferior, na borda da língua e no terço anterior da mucosa jugal. Durante a consulta, 
observaram-se erupções maculopapulares vermelhas difusas localizadas na palma das mãos, e o paciente informou que 
há outras lesões similares na planta dos pés e na pele das pernas. Levando em consideração os dados apresentados, 
qual é a hipótese de diagnóstico clínico para o caso? 

 

a) Síndrome de Papillon-Lefèvre. 
b) Candidose multifocal crônica. 
►c) Sífilis na fase secundária. 
d) Histoplasmose disseminada. 
e) Molusco contagioso. 
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17 - Homem negro de 33 anos de idade procurou atendimento com queixa de “caroço mole na língua”, que vem crescendo 
lentamente há mais de um ano. O exame físico da boca revelou um aumento das papilas fungiformes e a presença de uma 
lesão nodular mole, de coloração rosa, indolor ao toque e localizada em dorso de língua. Durante o exame físico extraoral, 
observaram-se sardas axilares e manchas de coloração “café com leite” difusas localizadas na pele dos braços e das 
costas, que surgiram durante a infância. A lesão nodular foi removida por biopsia excisional e o exame histopatológico 
confirmou uma neoplasia benigna caracterizada pela proliferação de células fusiformes associadas com feixes colágenos 
delicados e áreas de matriz mixoide. Levando em consideração os dados apresentados, qual é a hipótese de diagnóstico 
clínico para o caso? 

 

►a) Neurofibromatose. 
b) Fibroma ossificante periférico. 
c) Mucinose oral focal. 
d) Tumor neuroectodérmico melanótico. 
e) Angiomatose de Sturge-Weber. 

 
18 - O hipertireoidismo refere-se a qualquer estado caracterizado por um excesso de hormônio tireoidiano, seja produzido 

pela glândula tireoide ou não. Essa condição é mais comum em mulheres, e os sintomas incluem nervosismo, irritação, 
insônia, aumento da frequência cardíaca, intolerância ao calor, com sudorese abundante, perda de peso, tremores e 
exoftalmia. Recomenda-se que os pacientes com essa alteração mal controlada ou sem tratamento não devem ser 
anestesiados com anestésicos locais contendo epinefrina durante o atendimento odontológico. Levando em consideração 
os dados apresentados, o diagnóstico é estabelecido com base nos sinais clínicos e em: 

 

a) níveis baixos do hormônio estimulante da tireoide e baixa dosagem de T3 e T4. 
b) níveis baixos do hormônio luteinizante e alta dosagem de T3 e T4. 
c) níveis altos do hormônio estimulante da tireoide e alta dosagem de T3 e T4. 
►d) níveis baixos do hormônio estimulante da tireoide e alta dosagem de T3 e T4. 
e) níveis altos do hormônio adrenocorticotrófico e alta dosagem de T3 e T4. 

 
19 - A remoção cirúrgica de dentes não irrompidos ou parcialmente irrompidos é um procedimento frequente na prática clínica. 

Como regra geral, todos os dentes parcialmente ou não irrompidos devem ser extraídos, a menos que esse procedimento 
seja contraindicado. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O tamanho do saco pericoronário em volta da coroa do dente não irrompido pode ajudar a determinar o grau de 
dificuldade no momento da exodontia. 

(   ) A remoção de um dente parcialmente ou não irrompido em paciente jovem é mais fácil, devido à menor densidade do 
osso circunjacente, que proporciona uma maior flexibilidade e expansão do alvéolo no momento da luxação. 

(   ) O primeiro passo cirúrgico para a exodontia de dentes não irrompidos é a remoção do osso de recobrimento, para 
expor a coroa do dente. 

(   ) Como os dentes não irrompidos nunca sustentaram as forças oclusais, o ligamento periodontal se torna mais 
resistente, o que impede a sua remoção fácil. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – V – V. 

 
20 - O traumatismo dental é uma situação de urgência frequente nos consultórios odontológicos. O atendimento, que deveria 

ser imediato, nem sempre é efetivamente realizado, devido à falta de conhecimento de pais e/ou responsáveis ou ainda 
pelo fato de o primeiro atendimento ser realizado em prontos-socorros, nas clínicas médicas ou nas unidades de saúde. 
A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os principais achados clínicos dos casos de subluxação são a presença de uma mobilidade dental discreta 
acompanhada de uma hemorragia na região da gengiva marginal. 

2. Em casos de luxação extrusiva, há um risco de o dente envolvido desenvolver anquilose e reabsorção radicular 
externa. 

3. Dentes com concussão grave ocorrem devido à ruptura total das fibras oblíquas e horizontais do ligamento 
periodontal. 

4. Dentes decíduos que sofreram luxação intrusiva total são incapazes de sofrer reerupção passiva. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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21 - Após a realização de múltiplas exodontias na região anterior da maxila, observou-se que o osso alveolar encontrava-se 
irregular e com algumas áreas de espículas ósseas. O instrumental mais recomendado para proceder à alveoloplastia é: 

 

a) a pinça de Stillies. 
b) a pinça de tecido de Adson. 
c) o descolador de Molt. 
d) a pinça de tecido de Allis. 
►e) a pinça-goiva. 

 
22 - O ambiente odontológico é um local em que pode haver a exposição das pessoas que nele trabalham ou circulam a riscos 

de diversas origens. Dessa forma, a biossegurança é considerada um tema de preocupação mundial em todos os serviços 
de saúde de boa qualidade. Há diversos recursos de que o cirurgião-dentista precisa lançar mão para respeitar as normas 
de biossegurança no seu consultório. Qual é o método que tem por objetivo a redução ou a remoção de microrganismos 
da pele ou de outros tecidos por meio de agentes quimiomecânicos? 

 

a) Esterilização. 
b) Desinfecção. 
c) Descontaminação. 
►d) Degermação. 
e) Desincrustação. 

 
23 - Mulher adulta foi submetida a exame clínico bucal, e o plano de tratamento prevê a realização de um procedimento 

cirúrgico para a remoção de um dente supranumerário que irrompeu na região da gengiva (face lingual), próximo aos 
dentes 34 e 35. A anamnese revelou que se trata de uma paciente saudável e sem história médica pregressa relevante. 
Para que o procedimento seja realizado sem dor, deve-se realizar a anestesia: 

 

a) do nervo alveolar inferior direito e do nervo lingual. 
b) do nervo alveolar inferior direito e infiltração local. 
c) bilateral do nervo alveolar inferior e infiltração local. 
d) do nervo alveolar inferior esquerdo e infiltração local. 
►e) do nervo alveolar inferior esquerdo e do nervo lingual. 

 
24 - Segundo o Boletim Epidemiológico de 2017 do Ministério da Saúde, o Brasil registrou um aumento constante no número 

de casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida nos últimos cinco anos. Essa doença infecciosa é capaz de induzir 
diferentes manifestações em diversas regiões anatômicas e na boca. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A fase primária da doença se caracteriza pelo surgimento de um quadro de linfadenopatia regional e uma úlcera 
indolor, que representa o local da inoculação da bactéria Treponema pallidum. 

2. Linfadenopatia regional e o surgimento de úlceras extensas de aspecto granulomatoso, conhecidas como goma 
sifilítica, caracterizam a fase secundária da doença. 

3. Crianças acometidas pela sífilis congênita podem apresentar a tríade de Hutchinson: surdez (devido ao 
comprometimento do terceiro par craniano), queratite na mucosa oral e dentes de Hutchinson. 

4. A fase mais grave da doença é a terciária, devido ao acometimento dos sistemas cardiovascular, nervoso central e 
da pele e mucosas, por lesões conhecidas por roséolas sifilíticas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - A doença periodontal representa um processo inflamatório desencadeado por microrganismos que afeta os tecidos de 

suporte dos dentes, sendo a gengivite e a periodontite as duas formas mais frequentes dessa enfermidade bucal. São 
fatores de risco para a doença periodontal, EXCETO: 

 

a) presença de fatores retentivos de biofilme. 
►b) carência das vitaminas A e D. 
c) alterações hormonais. 
d) doenças metabólicas. 
e) tabagismo. 

 
26 - Indivíduos imunocomprometidos ou com diabetes melito descontrolada estão sujeitos a manifestarem diversas infecções 

fúngicas. Uma dessas doenças pode se desenvolver no interior dos seios maxilares, sob a forma de uma massa de hifas 
fúngicas que posteriormente sofre calcificação distrófica. Essa estrutura pode ser observada em radiografias sob a forma 
de corpos radiopacos (antrólito) dentro do seio comprometido. A que tipo de doença os dados apresentados se referem? 

 

a) Candidose. 
b) Zigomicose. 
c) Criptococose. 
►d) Aspergilose. 
e) Histoplasmose. 
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27 - O conhecimento a respeito da composição, da biocompatibilidade, das propriedades físicas, das variáveis de manipulação 
e do desempenho dos materiais restauradores diretos e indiretos é fundamental para uma boa prática clínica. Com relação 
ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os compósitos apresentam módulo de elasticidade e resistência a tração baixo, o que lhes confere uma baixa 
resistência ao impacto. 

(   ) Reação alérgica, queimadura química, irritação e dano pulpares, agressão térmica, irritação tecidual e reação tóxica 
representam as principais reações adversas associadas aos materiais dentários restauradores e materiais 
acessórios. 

(   ) O desconforto (ou dor) pós-operatório observado pelos pacientes após a realização de tratamento odontológico com 
materiais restauradores pode ser resultante de alguns fatores, tais como injúria térmica, microinfiltração, alergia e 
injúria química. 

(   ) A dor aguda associada ao choque galvânico pode acontecer quando ocorre uma reação eletroquímica decorrente do 
contato físico direto com uma combinação de materiais metálicos diferentes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – F – V. 

 
28 - Homem adulto procurou atendimento com queixa de dor de dente espontânea insuportável há 3 dias na região da maxila 

esquerda. Durante o exame dentário, foi observado que o dente 24 apresentava uma restauração de resina composta 
envolvendo as faces MOD com infiltração marginal. Uma radiografia periapical revelou a presença de uma lesão de cárie 
profunda localizada abaixo da restauração na sua face mesial e nenhuma alteração no periápice. O dente 25 exibia uma 
lesão de cárie profunda envolvendo as faces oclusal e mesial, e uma radiografia periapical revelou a presença de uma 
área radiolúcida de 4 mm, com um halo radiopaco envolvendo as raízes do dente 25. O dente 26 encontrava-se restaurado 
com amálgama (oclusal) e apresentava um desgaste leve na face cervical da coroa, devido a escovação. Levando em 
consideração os dados apresentados, a queixa de dor desse paciente se origina da: 

 

a) lesão periapical do dente 25. 
►b) polpa do dente 24, que apresenta uma pulpite aguda irreversível. 
c) polpa do dente 25, que apresenta uma pulpite aguda irreversível. 
d) polpa do dente 26, que apresenta uma pulpite aguda reversível. 
e) associação, na polpa do dente 25, entre pulpite aguda irreversível e lesão periapical. 

 
29 - Uma criança foi levada à consulta pela mãe devido a uma pigmentação estranha nos dentes. A inspeção durante o exame 

clínico mostrou a presença dos dentes anteriores e dos primeiros molares decíduos com uma coloração esverdeada na 
coroa (clorodontia). Além da coloração esverdeada da coroa, alguns dentes exibiam pequenas áreas de hipoplasia de 
esmalte. Nenhuma alteração envolvendo os tecidos moles foi observada. Segundo a mãe informou, os dentes já 
irromperam na boca apresentando a mudança de cor das coroas. Além disso, a mãe relatou que o parto do seu filho foi 
prematuro (31a semana de gestação) e que ele desenvolveu anemia, icterícia e sepse, que foram tratadas enquanto 
permaneceu na unidade de terapia intensiva neonatal. Levando em consideração os dados apresentados, qual é a hipótese 
de diagnóstico clínico para esse caso? 

 

a) Pigmentação dentária relacionada com a porfiria eritropoiética. 
b) Pigmentação dentária relacionada à tetraciclina. 
►c) Pigmentação dentária relacionada com a hiperbilirrubinemia. 
d) Pigmentação dentária relacionada à anemia. 
e) Hipomineralização molar-incisivo. 

 
30 - Produtos fluoretados de uso odontológico são a principal arma de combate à doença cárie. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Pacientes com hipossalivação severa são beneficiados por bochechos diários de solução de NaF a 0,05% de 
concentração, para prevenir lesões de cárie. 

2. O benefício do uso da água fluoretada acontece quando ingerida ou quando usada no preparo de alimentos. 
3. A suplementação dietética de flúor é recomendada para crianças de 6 meses a 16 anos de idade que apresentam alto 

risco a cárie e vivem em regiões em que não há água fluoretada. 
4. A concentração dos dentifrícios brasileiros comercializados varia de 1.100 a 1.500 ppm, o que é considerado eficaz 

na prevenção da doença cárie. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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31 - No ambiente do consultório odontológico, há duas fontes de risco de infecção: a humana (hospedeiro) e a ambiental 
(instrumentos não esterilizados, equipamentos não desinfetados, poeira, gotículas produzidas pela fala, espirro ou tosse, 
aerossóis etc.). Por isso, diversas medidas de proteção de saúde para profissionais e sua equipe devem ser postas em 
prática. Nesse sentido, que conduta é recomendada para a desinfecção do equipo odontológico e seus complementares? 

 

►a) Friccionar ácido peracético a 1% com auxílio de compressas de gaze. 
b) Friccionar ácido tricloroacético a 10% com auxílio de compressas de gaze. 
c) Friccionar peróxido de hidrogênio a 10% com auxílio de compressas de gaze. 
d) Friccionar clorexidina a 0,12% com auxílio de compressas de gaze. 
e) Friccionar hipoclorito de sódio a 1% com auxílio de compressas de gaze. 
 

32 - Nos últimos anos, observou-se um aumento na incidência de câncer bucal no Brasil e no mundo. Dessa forma, o cirurgião-
dentista precisa participar amplamente da criação de políticas públicas viáveis, que possam promover o controle dessa 
doença. Com relação ao assunto, considere as seguintes ações: 

 

1. Promover a capacitação dos cirurgiões-dentistas que já atuam nas redes de atendimento estaduais de saúde bucal 
da capital e do interior, para melhorar a prevenção, o diagnóstico precoce e a reabilitação dos pacientes com câncer 
bucal que foram tratados por cirurgia. 

2. Transmitir as medidas de prevenção para a população pelos meios de comunicação social disponíveis, tais como 
rádio, televisão, revistas e jornais. 

3. Centralizar as unidades de atendimento para diagnósticos de casos de câncer de boca. 
4. Criar parcerias entre as secretarias de saúde e os cursos de odontologia, para permitir o atendimento dos pacientes, 

a formação de profissionais capacitados e a realização de pesquisas científicas sobre o câncer bucal. 
 

São ações que devem nortear políticas públicas para controle da doença: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
►b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
33 - O cirurgião-dentista precisa estar atento aos princípios cirúrgicos durante o ato da exodontia. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Um retalho de tecido mole com a sua base mais estreita leva a um suprimento sanguíneo inadequado, que pode 
ocasionar a necrose desse tecido. 

2. A passagem da agulha através da mucosa oral deve ser feita de forma oblíqua para fazer um orifício mínimo e lacerar 
menos os tecidos. 

3. O principal objetivo da realização de uma sutura após uma exodontia é evitar a entrada de restos alimentares no 
alvéolo dentário. 

4. As margens ósseas com a superfície cortante após a remoção dos dentes devem ser alisadas com uma lima óssea. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
34 - Algumas doenças que afetam o periodonto são de natureza aguda. Nessas situações, a dor e o desconforto podem 

interferir na vida social e profissional do paciente. Por isso, o profissional precisa estar apto a estabelecer o diagnóstico 
correto e o manejo diante de situações de urgência. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O tratamento da fase aguda da pericoronarite envolve a irrigação da área afetada com solução fisiológica, controle 
do biofilme supragengival com clorexidina a 0,12% e prescrição de analgésico. 

(   ) Os abscessos gengivais são tratados pela remoção do corpo estranho por meio de raspagem periodontal da área 
afetada. 

(   ) O tratamento da gengivoestomatite herpética primária envolve o controle da dor e da febre com analgésicos de ação 
periférica e antibióticos para combater o agente etiológico. 

(   ) Halitose, febre, linfadenopatia regional e presença de ulcerações e necrose das papilas interdentais e/ou gengiva 
marginal caracterizam a gengivite ulcerativa necrosante. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) V – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – F. 
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35 - Os instrumentos básicos usados nas exodontias são as alavancas e os fórceps. As alavancas auxiliam na luxação do 
dente a ser removido, e o fórceps continua esse processo, expandindo o alvéolo e removendo o dente. A respeito do 
assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. No ato da exodontia, a pressão apical do fórceps sobre o dente causa expansão do osso alveolar. 
2. Ao usar um fórceps, provavelmente haverá fratura radicular se as pontas ativas do instrumento não estiverem 

paralelas ao longo do eixo do dente. 
3. Os dentes maxilares são removidos por forças vestibulares intensas e palatinas menos vigorosas. 
4. Os molares mandibulares têm um osso alveolar vestibular mais fino e necessitam de uma pressão lingual mais forte 

quando comparados aos outros dentes na boca. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

36 - Um homem adulto procurou atendimento com queixa de desconforto bucal associado ao canino superior direito que havia 
sido restaurado há 2 dias. O exame do referido dente revelou a presença de uma restauração recente de resina envolvendo 
as faces mesial e incisal. Uma radiografia periapical foi realizada para investigar um possível quadro de pericementite 
usando as seguintes características técnicas: tempo de exposição = 0,3 segundos, ângulo horizontal = 0° e ângulo vertical 
= +45°. Após o processamento químico, não foi possível analisar a área da região periapical do dente 13, pois houve um 
alongamento considerável da imagem da raiz. Levando em consideração os dados apresentados, com vistas a corrigir o 
erro técnico da radiografia, a conduta é repetir a tomada radiográfica: 

 

a) aumentando o tempo de exposição. 
b) diminuindo a angulação horizontal. 
c) aumentando a angulação horizontal. 
d) diminuindo a angulação vertical. 
►e) aumentando a angulação vertical. 

 
37 - A insuficiência renal crônica é uma condição caracterizada pela perda progressiva e irreversível da filtração glomerular. 

Ela é consequência de outras doenças, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e glomerulonefrite. Do 
ponto de vista clínico, os pacientes com insuficiência renal crônica são mais suscetíveis à doença periodontal e às 
infecções oportunistas. Quais exames complementares deverão ser solicitados aos pacientes com suspeita de 
insuficiência renal crônica? 

 

a) Hemograma completo e proteína C reativa. 
►b) Dosagens de ureia e creatinina. 
c) Hemograma completo e velocidade de hemossedimentação. 
d) Dosagem de proteínas plasmáticas totais e proteína C reativa. 
e) Proteína C reativa e nível de fosfatase alcalina. 

 
38 - Um homem adulto procurou atendimento queixando-se de mal odor na boca e “dentes quebrados”. Durante a anamnese, 

o paciente relatou que é hipertenso e que sofre de doença cardíaca isquêmica. Além disso, faz uso diário de anti-
hipertensivo (propranolol 40 mg), antiagregante plaquetário (ácido acetilsalicílico 100 mg) e anticoagulante (varfarina 
2,5 mg). O exame físico mostrou que o paciente apresenta doença periodontal severa e vários dentes cariados, com 
indicação de exodontia. O plano de tratamento prevê a realização de tratamento periodontal e múltiplas exodontias antes 
da reabilitação protética do paciente. Para a realização dos procedimentos clínicos mais invasivos nesse paciente com 
segurança, além dos exames complementares de hemograma completo e coagulograma, deverá ser solicitado o exame 
de: 

 

►a) índice de razão normalizada internacional (RNI). 
b) proteína C reativa. 
c) dosagem de proteínas totais plasmáticas. 
d) dosagem de creatinina. 
e) dosagem de fosfatase alcalina. 

 
39 - Trata-se de um recurso imaginológico usado pela odontologia que permite a visualização dos tecidos moles. O seu 

princípio envolve a magnetização da região a ser examinada por meio da sensibilização dos átomos de hidrogênio do 
local. Uma onda de rádio com frequência específica é emitida, captada e transformada em imagens com coloração que 
varia do branco ao preto, passando por vários tons de cinza. A que tipo de exame complementar o texto se refere? 

 

a) Ultrassonografia. 
b) Tomografia computadorizada convencional. 
c) Tomografia computadorizada de feixe cônico. 
►d) Ressonância magnética. 
e) Scanner odontológico digital. 
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40 - A citologia esfoliativa é um recurso de diagnóstico baseado no estudo microscópio das células que são destacadas. As 
células da região da lesão podem ser coletadas por raspagem ou punção. Em seguida, são dispostas sobre a superfície 
de uma lâmina de vidro, fixadas, coradas e examinadas por um patologista. A citologia esfoliativa é empregada para 
auxiliar no diagnóstico das seguintes lesões orais, EXCETO: 

 

a) leucoplasia oral. 
b) pênfigo vulgar. 
c) candidose oral. 
d) paracoccidioidomicose. 
►e) hiperplasia fibrosa inflamatória. 

 


