
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
 

Concurso Público – Edital n° 001/2019 
 

Prova Objetiva – 21/07/2019 
  
 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

604 – Cirurgião Dentista  
 

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. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) 
horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 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, ressalvado o disposto 
nos itens 7.6.3 e 7.6.3.1 do Edital. 

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, 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 7.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 10.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 10.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Questões, conforme o 
item 10.19 e 10.21.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas de Respostas. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 
 

12. 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. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Decreto deslizante 
 

Hélio Schwartsman 
 

As patinetes para aluguel que invadiram São Paulo estão causando transtornos, o que exigia da prefeitura uma regulamentação 
da atividade. Minha impressão, porém, é a de que o decreto com a regulação provisória divulgado nesta semana extrapola nas 
exigências, esmigalha o direito e ignora a ciência. 

__________ na obrigatoriedade do uso de capacete. O município não __________ competência para estabelecer essa regra 
nem se a __________ transformado em lei, já que só a União pode legislar sobre trânsito (Constituição, art. 22, XI). Quando tenta 
impor a norma através de mero decreto, viola não só a Carta como também todos os compêndios de direito conhecidos. 

Ok, dirá o leitor, isso diz respeito à forma. No mérito, é bom que patinetistas ponham o capacete. Não há dúvida de que quem 
usa o protetor craniano está mais seguro do que quem não o usa. Mas, por mais tentador que seja transformar esse achado 
empírico em lei, fazê-lo pode ser contraproducente. 

Não encontrei trabalhos específicos sobre patinetes, mas, se aceitarmos que a bicicleta é um bom “proxy”, então há alguma 
evidência de que leis que obrigam o uso de capacete podem causar mais mal do que bem. 

É contraintuitivo, mas o paradoxo se dissolve quando ampliamos a análise para considerar não só o risco de trauma severo na 
eventualidade de um acidente, mas também o número de pessoas que deixa de usar o meio de transporte quando o capacete passa 
a ser exigido. E, quando isso ocorre, é preciso pôr na conta a perda dos benefícios para a saúde que o exercício proporciona. 

Uma metanálise de Piet de Jong concluiu que os efeitos da obrigatoriedade são largamente negativos onde andar de bicicleta 
é seguro e podem ser levemente positivos apenas onde o ciclismo urbano é extremamente perigoso. 

A moral da história é que nem todas as obviedades devem ser transformadas em lei. É bom checar com a Constituição e a 
ciência antes. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/05/decreto-deslizante.shtml. Acesso em: 27 maio 2019.) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) Fiquemos – teria – tivesse. 
b) Ficamos – tinha – tiver. 
c) Fiquemos – teve – tivesse. 
d) Ficamos – teria – tiver. 
e) Fiquemos – tinha – tivesse. 

 
 
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ainda que o capacete proporcione segurança física, a obrigatoriedade do seu uso pode ser relativamente 
prejudicial à disseminação do uso de patinetes. 

2. A obrigatoriedade de uso do capacete, tanto para patinetes quanto para bicicletas, deve ser imposta onde andar 
de bicicleta é perigoso. 

3. O termo “deslizante”, no título, é um trocadilho feito pelo autor entre a forma de deslocamento do patinete e a 
falha no decreto municipal. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

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

 
 
03 - A tese central do autor é que: 
 

a) negligenciar o risco de acidentes pode levar a traumas severos. 
b) expedir regulação sem consultar a Constituição viola o direito. 
►c) estabelecer a obrigatoriedade do uso de capacete pode produzir resultado oposto ao esperado. 
d) usar capacete, ainda que não seja imposto por lei, diminui a probabilidade de danos físicos. 
e) utilizar patinetes, mesmo sem a obrigatoriedade do capacete, proporciona benefícios à saúde. 

 
 
04 - A expressão “achado empírico”, destacada no terceiro parágrafo, significa um conhecimento baseado em: 
 

a) teoria. 
►b) experiência. 
c) probabilidade. 
d) especulação. 
e) lógica. 
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05 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Gabriela Freitas, sócia-fundadora da Proxy Media, para a 
Revista LocaWeb (nº 91, Ano 13). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. O que é o Clube Sou Empreendedor e 
quais são os seus propósitos? 

2. Como funciona a dinâmica do Clube Sou 
Empreendedor? 

3. Hoje, quem são os parceiros e 
patrocinadores do clube? 

4. Quais são os planos e as metas para o 
futuro do Clube Sou Empreendedor? 

(   ) Estamos em constante evolução para atender esse público 
que anseia muito por novidades. Em breve, faremos o pré-
lançamento do nosso novo site. Ele terá um novo layout, 
mais bonito e funcional. 

(   ) Em geral, são grandes empresas que se dispõem a oferecer 
aos empreendedores uma série de benefícios, com as 
melhores condições possíveis. 

(   ) Trata-se de uma plataforma totalmente gratuita, que agrupa 
descontos em vários tipos de produtos e serviços para 
empresas. 

(   ) O cadastro é totalmente gratuito. Para ser usuário do clube, 
o empreendedor só precisa entrar no site e fornecer o CNPJ 
da empresa. A partir daí, ele já passa a ter acesso a todos os 
benefícios ativos. 

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

 

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

 
06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um dos mecanismos mais importantes __________ tornou possível a evolução dos seres vivos foi o desenvolvimento de um 
grupo de atividades neurais __________ finalidade é instigar comportamentos de defesa no indivíduo. 

 

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

►a) que – cuja. 
b) o qual – que a. 
c) onde – cuja a. 
d) que – onde a. 
e) que se – cuja. 

 
07 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está empregado corretamente. 
 

a) Podemos apontar alguns motivos para este cenário, entre os quais destacam-se a falta de investimentos e o monopólio 
na oferta. 

►b) Esta é a segunda vez que o nome do cientista aparece entre os prováveis ganhadores do prêmio. 
c) Dentre o conteúdo previsto para ser debatido pelas autoridades, estão temas relacionados à gestão ágil de projetos e 

processos. 
d) Na segunda fase para a primeira turma de técnicos em enfermagem, foram selecionados 230 candidatos entre os cerca 

de 15 mil inscritos. 
e) Apesar de alguns tropeços no início da temporada, a equipe ainda se mantém dentre os primeiros colocados. 

 
08 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Mente Curiosa (ano 3, nº 57): 
 

Quando uma pessoa engorda, suas células de gordura aumentam tanto em volume quanto em número. A dificuldade para 
fazê-las desaparecer, então, é grande, sendo mais comum que elas apenas desinchem, sem serem eliminadas. 

 

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

(   ) O aumento de peso e o acúmulo de gordura dos vasos sanguíneos exigirão uma força maior de bombeamento. O 
efeito sanfona, com o tempo, aumenta o risco de doenças como a insuficiência cardíaca. 

(   ) E é aí que mora o perigo. “Normalmente, as dietas não focam na mudança de hábitos. Nosso corpo vai lutar com 
todas as forças para que você retorne aos hábitos antigos, os mesmos que te levaram a engordar. E você 
engordará de novo”, explica a fisioterapeuta Natasha Costa. 

(   ) O pâncreas também é bastante afetado, porque, tentando estabilizar os níveis de glicemia, pode ficar 
sobrecarregado pela produção em excesso de insulina e, em longo prazo, isso pode levar ao diabetes. 

(   ) O problema dessa constante mudança de peso não é apenas estética. Um dos órgãos mais prejudicados é o 
coração, já que é o responsável por distribuir o sangue pelo corpo. 

 

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

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

  



5/10 
 

09 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a norma padrão escrita. 
 

a) Em Minas até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo, três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

b) Em Minas, até ontem haviam sido registrados quatro casos de sarampo – três de pessoas que contraíram o vírus em 
outros lugares e um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território – o primeiro em 20 anos. 

►c) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo: três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares; e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território –, o primeiro em 20 anos. 

d) Em Minas até ontem haviam sido registrados, quatro casos de sarampo; três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

e) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados, quatro casos de sarampo, três, de pessoas que contraíram o vírus em 
outros lugares e, um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

 
10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Desde a industrialização, os corais vêm sofrendo as consequências das ações humanas em nível global e local. A resposta 
desses seres vivos ao estresse que _______________ é seu branqueamento, o que pode causar mortalidade em massa e a 
sua extinção. 

 

Para completar a lacuna no texto acima, considere as seguintes possibilidades: 
 

1. é imposto a eles 
2. lhes é imposto 
3. os é imposto 

 

Completa(m) corretamente a lacuna: 
 

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

 
11 - No trecho “Moradores de comunidades vulneráveis a desastres naturais acreditam na segurança emocional e física de 

suas famílias, embora reconheçam o perigo que ameaça a região em seu entorno”, a expressão sublinhada estabelece 
com a informação anterior uma relação de: 

 

a) causa. 
b) consequência. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) condição. 
 

12 - Assinale a alternativa em que a grafia e o uso do termo sublinhado estão corretos, de acordo com a norma padrão 
escrita. 

 

►a) A operação “Escudo do Norte” é o último capítulo do confronto entre Israel e esta formação afim ao Irã, um dos grandes 
inimigos de Israel. 

b) A Netflix está testando uma nova função para o seu aplicativo no celular, que deixará a plataforma a fim com o feed do 
Instagram. 

c) Estou muito afim de que esses mundos se entrelacem e que o público faça cada vez mais parte da trama e do dia a dia 
dessa personagem. 

d) Afim de simplificar a experiência de uso, os gerentes de produto de cada aplicativo acordaram em alterar a maneira como 
a sincronização é feita. 

e) Serão considerados fatores de preferência curso tecnológico na área ou em área a fim e experiência em gestão acadêmica. 
 
13 - Considere o seguinte excerto: 
 

Algumas bactérias e fungos produzem substâncias químicas letais para outros microrganismos: são os antibióticos, secretados 
para eliminar concorrentes na disputa por nutrientes do meio em que vivem. Antibióticos sempre existiram na natureza, 
__________ seu uso como medicamento somente foi iniciado após 1928, com a descoberta da penicilina pelo médico e 
pesquisador britânico Alexander Fleming (1881-1955). Atualmente, algumas bactérias têm desenvolvido resistência a uma 
grande quantidade de antibióticos, e nós, humanos, somos um dos responsáveis diretos por esse processo. Isso se deve ao 
fato de que, __________ os antibióticos sejam tóxicos para as bactérias, algumas delas podem sofrer alterações no seu 
metabolismo, de forma a se tornarem capazes de destruir ou metabolizar o antibiótico, sobrepondo-se às demais bactérias do 
ambiente e gerando uma população resistente à droga em questão. __________, quando uma pessoa usa antibióticos de 
maneira indiscriminada, bactérias que sofreram mutações espontâneas favoráveis podem ser selecionadas, levando ao 
surgimento de cepas resistentes aos medicamentos. 

 

(Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/alternativas-no-combate-a-superbacterias/. Acesso em 31 maio 2019.) 
 

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

a) portanto – mesmo que – Contudo. 
b) contudo – caso – Portanto. 
c) então – desde que – Assim. 
d) assim – quanto mais – Todavia. 
►e) porém – embora – Logo.  



6/10 
 

14 - Considere o seguinte trecho: 
 

As autoridades americanas apresentarão à Justiça britânica, nesta sexta-feira, os elementos de que dispõem para sustentar 
seu pedido de extradição do australiano Julian Assange, preso no Reino Unido – afirmou ontem o ____________ do WikiLeaks, 
Kristinn Hrafnsson. Para este dia, está prevista uma audiência no tribunal londrino de Westminster. Assange não deverá estar 
presente e, se estiver, será por ____________, assegurou Hrafnsson, acrescentando que a sessão se dedicará, principalmente, 
a questões de procedimento. O “primeiro confronto de argumentos real” entre as autoridades americanas e a defesa do 
fundador do WikiLeaks ocorrerá dentro de várias semanas, ou até mesmo meses, completou. Hrafnsson ressaltou que a 
legislação ____________ invocada pela Justiça americana é um “marco jurídico arcaico”, que “nunca antes foi utilizado contra 
um editor e um jornalista”. 

 

(Jornal Estado de Minas – nº 28.011 – 2ª edição – 12/06/2019.) 
 

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

a) editor-chefe – vídeo conferência – antiespionagem. 
b) editor chefe – vídeoconferência – anti espionagem. 
c) editor-chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 
►d) editor-chefe – videoconferência – antiespionagem. 
e) editor chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 

 
15 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado esteja corretamente empregado. 
 

a) Fazem dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido 
prestado em contentores. 

b) Houveram vários casos nos últimos anos de explosivos sendo usados em supostos ataques relacionados a gangues na 
Suécia. 

►c) A escola onde os vencedores houverem realizado as oficinas será contemplada com uma câmera filmadora e um desktop. 
d) O governo do Amapá informou através de nota que a área estava em processo de desapropriação haviam 5 anos. 
e) Nos documentos, a empresa alemã indicou que haveriam problemas no sistema de drenagem da barragem. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - A incidência da sífilis tem aumentado nos últimos anos, sendo fundamental o conhecimento dessa infecção pelo 

cirurgião-dentista. Com relação às manifestações dessa doença, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Na sífilis congênita, a tríade de Hutchinson consiste na presença de incisivos semilunares e molares em amora, queratite 
parenquimatosa e surdez labiríntica. 

b) Na fase secundária da sífilis, as manifestações bucais são patognomônicas. 
c) O aparecimento do cancro duro em boca pode demonstrar que o período de latência da sífilis secundária terminou. 
d) O fato de o Treponema pallidum estar presente nas lesões bucais da sífilis torna difícil o diagnóstico da doença por meio 

de testes sorológicos, sendo preferível realização de exames de esfregaços diretamente das lesões. 
e) Na fase primária, além das diversas manifestações bucais, o paciente pode apresentar exantema não pruriginoso em pele 

e falta de apetite. 
 

17 - A anamnese deve ser fundamentada no diálogo entre o paciente e o cirurgião-dentista. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A queixa principal deve ser identificada por meio dos sintomas observados pelo cirurgião-dentista, pois nem 
sempre o paciente sabe relatar a sua queixa. 

2. A história médica visa à obtenção de informações detalhadas sobre todas as doenças de caráter sistêmico que 
acometeram o paciente, desde o nascimento até a data atual. 

3. Na identificação do paciente, é importante conhecer a sua profissão, pois certas atividades podem predispor o 
indivíduo a determinadas doenças. 

4. O exame físico é parte da anamnese e pode orientar de maneira adequada o interrogatório mais pertinente ao 
diagnóstico da condição do paciente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
18 - Os aspectos radiográficos de uma determinada condição fornecem informações valiosas para se chegar ao 

diagnóstico. Sobre esses aspectos, assinale a alternativa correta. 
 

a) O tamanho da lesão numa radiografia é importante, pois permite identificar se a lesão é de natureza maligna ou não. 
►b) A localização da lesão pela radiografia é uma informação importante para a elaboração de diagnósticos diferenciais. 
c) O aspecto radiográfico radiolúcido de uma lesão é característico de malignidade. 
d) As lesões com aspecto radiográfico radiopaco são benignas, porque estão associadas à formação de tecido calcificado. 
e) O abaulamento da cortical óssea observado em exames de imagens é uma característica de lesões malignas.
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19 - A expressão hiperplasia gengival engloba uma série de doenças cuja principal característica é o aumento do tecido 
gengival fibromatoso. A respeito de hiperplasias gengivais, é correto afirmar: 

 

a) A hiperplasia gengival inflamatória é uma lesão proliferativa neoplásica que está associada ao acúmulo de placa bacteriana 
calcificada. 

b) As hiperplasias gengivais, apesar dos diferentes fatores indutores, apresentam aspecto clínico edemaciado, avermelhado, 
brilhante e com sangramento ao toque. 

c) A hiperplasia gengival medicamentosa está associada a indivíduos com mordida aberta anterior e que fazem uso de 
antialérgicos por períodos prolongados. 

d) A hiperplasia gengival hereditária pode ser observada durante a erupção dos dentes decíduos, dos dentes permanentes 
e em rebordos edêntulos. 

►e) Na hiperplasia gengival inflamatória, ocorre aumento de tecido gengival de forma localizada ou generalizada, de 
progressão lenta e gradual, geralmente indolor. 

 
 
20 - Algumas enfermidades apresentam características clínicas e/ou radiográficas patognomônicas que por si só levam ao 

seu diagnóstico. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A fusão apresenta imagem radiográfica de um dente com uma grande coroa, duas câmaras pulpares e dois canais 
radiculares. 

2. A geminação é uma anomalia dental que se caracteriza por um dente com uma grande coroa, duas câmaras 
pulpares e um único canal radicular. 

3. Molares com taurodontia apresentam câmara pulpar mais ampla e bifurcação radicular mais apical. 
4. O dens in dente se caracteriza pela invaginação discreta ou acentuada de esmalte da superfície coronária para a 

região radicular. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 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. 

 
 
21 - Levando em consideração a técnica radiográfica periapical da bissetriz, é correto afirmar: 
 

a) O ângulo vertical adequado evita a sobreposição de estruturas no sentido mesiodistal. 
b) Quando o feixe de raios X for direcionado perpendicularmente ao longo eixo do filme, a imagem ficará alongada. 
c) As áreas de incidência para radiografias de dentes inferiores estão localizadas próximas à linha de oclusão. 
►d) O filme radiográfico ideal para realização da radiografia periapical é o tipo 1, tamanho 2 e de maior sensibilidade. 
e) A manutenção do filme deve ser realizada com uso de posicionadores para deixar o filme paralelo ao dente que será 

radiografado. 
 

 
22 - Considerando os aspectos radiográficos de importantes estruturas anatômicas do complexo buco-maxilo-facial, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) O forame mentual apresenta-se como uma imagem levemente radiopaca, circular, próxima dos ápices dos pré-molares e 
molares inferiores. 

b) O processo zigomático da maxila apresenta-se como uma faixa radiopaca, em forma de U, que pode projetar-se sobre os 
ápices dos caninos superiores. 

►c) Os septos sinusais apresentam-se como linhas radiopacas, verticais, localizadas no assoalho do seio maxilar, podendo 
dividi-lo em lóbulos. 

d) A espinha nasal anterior apresenta-se como uma pequena área radiolúcida, de forma triangular, localizada abaixo do septo 
nasal. 

e) O assoalho das fossas nasais apresenta-se como uma linha fortemente radiopaca, em forma de V, localizada acima dos 
ápices dos pré-molares superiores. 

 
 
23 - Os materiais restauradores podem causar irritação pulpar devido às suas características físicas e/ou químicas. Sendo 

assim, o cirurgião-dentista deve conhecer alternativas para evitar ou diminuir a ação irritante desses materiais. Sobre 
esses materiais, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Os materiais forradores à base de hidróxido de cálcio, além de acelerar a formação de dentina reparadora, fazem a 
selagem da dentina e mantêm a adesão na interface restauração-dente. 

b) Os cimentos de ionômero de vidro não devem ser utilizados como base de restaurações, devido à sua solubilidade e tempo 
de presa muito longo. 

c) Os vernizes cavitários são excelentes para reduzir a infiltração marginal de restaurações de amálgama, de ionômero de 
vidro e de resinas compostas. 

d) A seleção da base para a restauração depende do tipo do material restaurador direto a ser usado e não da forma do 
preparo cavitário. 

e) O hidróxido de cálcio como forrador cavitário, além de servir como isolante térmico, atua na prevenção de cáries dentais. 
  



8/10 
 

24 - Levando em consideração os avanços tecnológicos dos materiais restauradores estéticos, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O silicato era um dos materiais restauradores estéticos mais usados para restaurações dentárias até metade do século 
XX, deixando de ser usado atualmente, por sofrer desgastes e não liberar flúor. 

b) O alto peso molecular dos monômeros encontrados nas resinas compostas atuais permitiu a diminuição da viscosidade e 
melhorou a contração de polimerização das resinas. 

c) A incorporação das partículas de carga nos materiais restauradores estéticos aumentou sua radiopacidade aos raios X e 
favoreceu a maior liberação de bis-GMA aos tecidos dentários. 

►d) A longevidade média das restaurações com resinas compostas em dentes posteriores (7 anos) está se aproximando 
daquela do amálgama (10 anos). 

e) Uma vantagem das resinas compostas em relação ao silicato de zinco é a sua maior liberação de flúor. 
 
25 - Considerando as características e aplicações do grupo de materiais à base de ionômero de vidro, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Uma vantagem do cimento de ionômero de vidro restaurador tipo II é não precisar ser coberto por agente protetor após 
sua inserção na cavidade, pois atinge a maturação rapidamente. 

►b) Os cimentos de ionômero de vidro para restauração são inferiores às resinas compostas, pois são mais vulneráveis ao 
desgaste e às fraturas de sua superfície. 

c) A adesividade dos materiais de ionômero de vidro ao esmalte e sua alta resistência à abrasão são vantagens para seu 
uso clínico. 

d) Mesmo em preparos cavitários profundos, a restauração com ionômero de vidro dispensa o uso de materiais forradores, 
devido ao seu pH alcalino. 

e) Os compósitos de ionômero de vidro liberam menos flúor à estrutura dental do que os materiais acrílicos resinosos. 
 
26 - Sobre a gengivite, assinale a alternativa correta. 
 

a) A inflamação gengival é um achado comum em adultos e raro em crianças. 
b) Há evidências científicas de que locais com gengivite não tratados progridem para doença periodontal destrutiva. 
c) A presença de restos radiculares dificulta a eliminação da placa bacteriana pelo paciente, motivo pelo qual, mesmo se 

forem passíveis de manutenção, devem ser extraídos antes do tratamento da gengivite. 
►d) A resposta inflamatória gengival independe da quantidade ou acúmulo da placa dental. 
e) A evolução da gengivite e o padrão de destruição do tecido conjuntivo da inserção apical dependem dos diferentes fatores 

de retenção da placa bacteriana. 
 
27 - O tratamento odontológico de rotina deve ser acompanhado de precauções especiais em relação ao contágio de 

doenças infecciosas graves que possam ser transmitidas oralmente. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A higiene do consultório deve considerar o HIV como o agente infeccioso de maior nível de contaminação. 
b) Para tomadas radiográficas odontológicas, o uso de óculos protetores é altamente recomendado como precaução mínima. 
c) Pacientes com história recente de lúpus infeccioso exigem cuidados de biossegurança especiais. 
d) Paciente com infecção pelo vírus herpes simples deverá ser encaminhado para exame médico, antes de iniciar um 

tratamento odontológico. 
►e) A tuberculose é uma das doenças infecciosas que apresenta um alto potencial de transmissão no consultório odontológico. 

 
28 - Sobre os sinais e sintomas abaixo, é correto afirmar: 
 

a) Ageusia é uma desordem caracterizada pela diminuição da percepção do paladar. 
b) Xerostomia é a baixa produção de saliva, mensurada pela manobra conhecida como sialometria. 
►c) Disgeusia caracteriza-se pela distorção do paladar com ou sem um estímulo presente. 
d) Hipogeusia é uma sensação de ardência e secura bucal. 
e) Ageustomia é uma desordem glandular que se caracteriza pela sensação de falta de saliva. 

 
29 - A respeito do diagnóstico de alterações da polpa, é correto afirmar: 
 

►a) A pulpite irreversível sintomática é caracterizada por episódios espontâneos (não provocados) intermitentes ou contínuos 
de dor. 

b) A necrose pulpar é caracterizada por dor à palpação próxima do ápice dental e não responde aos testes térmicos. 
c) A pulpite hiperplásica é caracterizada pela sensação de pressão no dente e descoloração da coroa dental. 
d) A pulpite reversível é caracterizada por dor pulsátil desencadeada por calor, que cessa com o frio. 
e) A reabsorção interna é caracterizada por dor aguda, lancinante, e coloração rósea da coroa do dente. 

 
30 - Em relação aos traumatismos dentais em situações de urgência em endodontia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Entre as reabsorções radiculares externas (inflamatórias ou por substituição) que acontecem após traumatismos, apenas 
a reabsorção inflamatória está associada com polpa necrosada e infectada. 

►b) Um traumatismo nas estruturas de sustentação do dente, sem aumento de mobilidade ou deslocamento anormal, mas 
com reação marcante à percussão, é denominado de luxação. 

c) Um dente reimplantado desenvolve anquilose progressiva quando todo seu ligamento periodontal é removido, ou quando 
é realizada uma secagem rigorosa do dente antes do reimplante. 

d) A constatação radiográfica das fraturas radiculares em dentes anteriores é dada pela linha de fratura oblíqua que está em 
um ângulo ideal para ser observada na radiografia. 

e) Após um dente ser acidentalmente deslocado em seu alvéolo, as reações subsequentes na polpa dependem do grau e da 
duração dos distúrbios circulatórios, do estágio de desenvolvimento radicular e de uma eventual contaminação microbiana 
dos tecidos afetados.  
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31 - A respeito de complicações frequentes no consultório odontológico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os procedimentos eleitos como maiores causadores da endocardite bacteriana são as extrações e raspagem e/ou 
alisamento radicular, pois causam sangramento e bacteremia. 

2. Portadores de cirrose hepática ou com histórico de alto consumo de álcool ao longo de muitos anos estão sujeitos 
a complicações relativas a sangramento. 

3. Pacientes cardiopatas tratados com medicações anticoagulantes, como os bifosfonatos, aumentam o risco de 
episódios de hipertensão. 

4. Pacientes com cardiopatia hipertensiva devem ser atendidos em consultas mais breves, e o controle da dor deverá 
ser realizado com uso de substâncias vasoconstritoras. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

32 - A candidose é a infecção fúngica bucal mais comum no homem, podendo se apresentar com formas clínicas variáveis, 
o que, algumas vezes faz com que seu diagnóstico seja difícil. Levando em consideração as formas clínicas da 
candidose, assinale a afirmativa correta. 

 

a) A candidose atrófica aguda é caracterizada por placa branca atrófica no dorso da língua, removível à raspagem, e causa 
ardência ou queimação na língua. 

b) Na candidose multifocal, são observadas placas brancas e eritematosas no palato mole, no dorso da língua e no rebordo 
alveolar. 

c) A queilite angular é um tipo de candidose que acomete os lábios, principalmente a região de comissuras labiais, e se 
caracteriza por edema, fissuração, descamação e eritema gengival linear. 

d) A candidose mucocutânea é um tipo severo de infecção fúngica e se caracteriza por placas esbranquiçadas espessas, 
bem aderidas a unhas, pele, mucosa bucal e até mesmo à mucosa ocular. 

►e) A candidose pseudomembranosa é caracterizada por placa branca, aderida à mucosa bucal, mas que pode ser removida 
por raspagem. 

 
 

33 - Considerando a relação entre a nutrição e a doença cárie, assinale a alternativa correta. 
 

a) Mamadeiras noturnas com leite humano ou amamentações no peito noturnas não são capazes de provocar cáries dentais. 
b) A forma física dos alimentos doces (considerando seu potencial retentivo) não é crítica quanto à incidência de cáries 

dentais. 
►c) A quantidade de açúcar na dieta não é de primordial importância na incidência da doença cárie. 
d) Se a dieta de um indivíduo for lactovegetariana da infância até o irrompimento de todos os dentes permanentes, será 

possível adquirir imunidade à doença cárie. 
e) O amido é um alimento tão cariogênico quanto a sacarose. 
 

 
34 - De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, são atribuições dos cirurgiões-dentistas das equipes de 

atenção básica, EXCETO: 
 

a) realizar a atenção à saúde em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade. 

b) acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

c) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da UBS. 
►d) executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 

trabalho. 
e) realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

 
 

35 - Em relação às Políticas de Saúde Bucal no estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) O Programa Estadual de Bochechos com Flúor atinge atualmente 750 mil escolares, que realizam mensalmente um 
bochecho com uma solução de fluoreto de sódio a 0,2%. 

b) Devido ao aumento de prevalência da doença cárie entre 12 e 15 anos de idade, a SESA decidiu ampliar a faixa etária de 
indivíduos atendidos pelo Programa Estadual de Bochechos com Flúor para até 15 anos de idade. 

c) A Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada é descrita como escovação dental com ou sem evidenciação de 
placas bacterianas, realizada em grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais da saúde. 

d) No Paraná, a população urbana de 385 municípios tem acesso à água fluoretada, sendo que apenas 14 municípios não 
contam com tal benefício, por problemas de captação e distribuição do sistema. 

e) No Brasil, 75% dos idosos são desdentados, sendo que a ausência de dentes é um dos mais graves problemas de saúde 
bucal. 
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36 - Considerando as ações da Rede de Saúde Bucal no estado do Paraná no que se refere à atenção primária, secundária 
e terciária, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A implantação do atendimento, sob anestesia geral, de pacientes com deficiência que possuem dificuldades para 
o atendimento ambulatorial, em hospitais de referência, com distribuição macrorregional, ocorre na atenção 
terciária. 

2. O atendimento cirúrgico ao paciente oncológico em hospitais de referência e atendimento ao trauma maxilofacial 
se dá na atenção primária. 

3. O incentivo para a implantação de novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) com abrangência 
regional verifica-se na atenção secundária. 

4. O fortalecimento do Centro de Atenção Integral ao Fissurado (CAIF) no atendimento a pacientes portadores de 
deformidades congênitas da face se efetiva na atenção secundária. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

37 - Paciente do sexo masculino, 23 anos de idade, comparece à Unidade de Saúde para extração do dente 38 não 
irrompido. Para análise da situação e encaminhamento do paciente, o profissional decide realizar a técnica radiográfica 
de Miller Winter. Quais filmes são necessários para a realização dessa técnica? 

 

a) 1 filme do tipo 1 + 1 filme do tipo 3. 
b) 2 filmes do tipo 1, sendo um deles com rolo de algodão. 
c) 2 filmes do tipo 1 + 1 filme do tipo 3. 
d) 1 filme do tipo 2 + 1 filme do tipo 3. 
►e) 2 filmes do tipo 1. 

 
 
38 - Levando em consideração os aspectos radiográficos das cáries dentais, assinale a afirmativa correta. 
 

a) A cárie proximal é considerada moderada quando sua imagem se estende por menos da metade da espessura do esmalte. 
►b) A cárie proximal é classificada como avançada quando sua imagem se estende pela ou através da junção amelodentinária, 

e, no interior da dentina, mais do que a metade da espessura desta, em direção à polpa. 
c) A cárie oclusal é classificada como moderada quando não se observa área radiolúcida na coroa do dente e sua 

visualização é clínica. 
d) A cárie de superfície radicular é assim classificada quando a área radiolúcida envolve o cemento, a dentina e o esmalte e 

estende-se pela superfície vestibular ou lingual da raiz. 
e) As imagens das cáries classificadas como rampantes são observadas abaixo das restaurações fortemente radiopacas. 

 
 

39 - Para realizar a odontometria do canal mesiovestibular do dente 26 por meio de uma radiografia periapical, muitas vezes 
é necessário evidenciar a raiz que contém esse canal. Qual deve ser a incidência do feixe de raios X para esse caso? 

 

a) Ortorradial. 
►b) Distorradial. 
c) Mesiorradial. 
d) Com aumento do ângulo vertical negativamente. 
e) Com aumento do ângulo vertical positivamente. 
 

 
40 - Diversos fármacos estão disponíveis para uso terapêutico e profilático das infecções virais que acometem os tecidos 

bucais e peribucais. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O uso do aciclovir sistêmico fica restrito ao tratamento das infecções herpéticas peribucais em pacientes 
imunocomprometidos que apresentam a doença de forma mais grave. 

2. O tratamento das manifestações agudas da reativação do vírus Varicela zoster é realizado com êxito quando se 
utiliza aciclovir. 

3. No manejo da gengivoestomatite herpética em indivíduos imunocompetentes, preconizam-se apenas medidas 
sintomáticas, tais como incentivo ao consumo de líquidos e prescrição de analgésicos não opioides (como o 
paracetamol). 

4. Aciclovir é o antiviral de escolha para o tratamento das ulcerações bucais graves provocadas pela infecção pelo 
citomegalovírus, que são comuns em indivíduos imunocomprometidos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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


