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O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

 O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas. 

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modal idades de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir diversas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas. 

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos  municípios, como 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I e III. 
 

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem p rimeiro seus xamãs. 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde -doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo biomédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde. 

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde. 

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo solicitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem-se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematiza r e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos.  
 

Estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.   B) II e III.  C) I e III. D) I e IV. 
 

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aumenta, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizinho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros . A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê -la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de diagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 
 

11. A endocardite bacteriana é uma infecção do endocárdio, geralmente do endocárdio valvar, 
que pode deixar sequelas graves e até levar o paciente a óbito. Assim, diante de uma criança 
suscetível a essa condição, antes de qualquer intervenção odontológica que cause 
bacteremia transitória, recomenda-se, como primeira escolha, fazer uma profilaxia antibiótica, 
administrando 

A) amoxicilina 50mg/kg, por via oral, 1 hora antes do procedimento.  

B) amoxicilina 2 g, por via oral, 1 hora antes do procedimento.  

C) ampicilina 2g, por via intravenosa, 30 minutos antes do procedimento.  

D) ampicilina 50mg/kg, por via intramuscular, 1 hora antes do procedimento.  
 

12. Criança de 3 anos de idade, apresentou-se a um serviço odontológico com um quadro agudo 

de cárie precoce na infância, já com abscesso na região correspondente ao elemento 

dentário 74. O responsável mencionou a presença de hipertermia há mais de 48 horas, 

inapetência e dor persistente. Ao exame clínico, o profissional se deparou com um trismo, em 

decorrência do edema, que inviabilizava o acesso à região. Somado ao quadro, o responsável 

relatou em anamnese, que a criança é alérgica à penicilina. Nesse caso, como opção 

terapêutica, foi prescrita para a paciente 

A) terapia com AINES já que a criança é alérgica a penicilinas.  

B) antibioticoterapia com Azitromicina.  

C) antibioticoterapia com Dicloxacilina.  

D) terapia com AINES e Cloxacilina.  
 

13. Na clínica odontopediátrica, a adequação do meio bucal assume grande importância, 

compreendendo a remoção de focos infecciosos, o controle de quadros dolorosos e 

orientações para que o próprio paciente consiga controlar o acúmulo de biofilme dentário. O 

selamento de lesões cariosas cavitadas é uma etapa dessa fase do tratamento, tendo como 

material odontológico de primeira escolha o 

A) óxido de zinco e eugenol.  

B) cimento de hidróxido de cálcio.  

C) cimento de ionômero de vidro. 

D) hidróxido de cálcio P.A. 
 

14. A utilização de flúor para prevenção e tratamento da cárie dentária já é consagrada na 

Odontologia. Protocolos individualizados se fazem necessários para atender as necessidades 

do paciente, de acordo com o risco ou a atividade da doença. Considere uma criança de 4 

anos, com atividade da doença cárie manifestada por lesões de manchas brancas 

generalizadas e diversas lesões cariosas cavitadas e ativas, com presença de biofilme 

acumulado e relato de sangramento gengival no ato da escovação dentária. Nesse caso, 

deve-se prescrever: 

A) Flúor terapêutico através da aplicação tópica de Flúor acidulado realizada por um 
profissional, durante 1 minuto, por 4 a 6 sessões, com intervalos semanais, associado a 
Flúor preventivo diário através do creme dental fluoretado com 1000/1100 ppm  de flúor. 

B) Flúor preventivo através da aplicação tópica de Flúor neutro realizada por um profissional, 
durante 4 minutos, por 4 a 6 sessões, com intervalos semanais, associado a Flúor 
terapêutico diário no creme dental fluoretado com 1000/1100 ppm de Flúor. 

C) Flúor preventivo através da aplicação tópica de Flúor neutro realizada por um profissional, 
por 4 a 6 sessões, com intervalos semanais, associado a Flúor terapêutico diário no creme 
dental fluoretado com 600 ppm de Flúor.  

D) Flúor terapêutico através da aplicação tópica de Flúor acidulado realizada por um 
profissional, durante 4 minutos, por 4 a 6 sessões, com intervalos semanais, associado a 
Flúor terapêutico diário no creme dental fluoretado com 500 ppm de Flúor.  
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15. Paciente com histórico de reação de hipersensibilidade foi submetido a uma anestesia 

odontológica durante a exodontia de um dente decíduo em fase final de rizólise. A mãe 

relatou que o dente estava com tanta mobilidade que o profissional só chegou a administrar a 

anestesia tópica. Considerando o relato da responsável e o histórico de hipersensibilidade, o 

profissional deve evitar a base anestésica do tipo  

A) éster, por exemplo, benzocaína ou tetracaína.  

B) amida, por exemplo, lidocaína ou tetracaína.  

C) éster, por exemplo, benzocaína ou prilocaína. 

D) amida, por exemplo, prilocaína ou cepacaína.  

 

16. O Tratamento Restaurador Atraumático foi originalmente proposto na década de 80, com o 

propósito de se encontrar um método de inibição do processo carioso e preservação dos 

dentes cariados, em pessoas de todas as idades, de comunidades carentes, onde o único 

tratamento então oferecido era a exodontia. Contudo, a resolutividade e o caráter 

conservador da técnica fizeram com que ela se difundisse, sendo hoje amplamente utilizada 

em Odontopediatria, para pacientes com necessidades especiais e na Odontologia hospitalar. 

Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático, é correto afirmar:  

A) garante a remoção de toda a dentina infectada e afetada da parede pulpar, através de 
instrumentos manuais e, com isso, evita exposição acidental em dentes com 
comprometimento pulpar. 

B) dispensa o uso de instrumentos rotatórios e preconiza o uso de anestesia 
computadorizada, favorecendo a cooperação do paciente.  

C) preconiza o uso de materiais restauradores biocompatíveis e adesivos sob isolamento 
absoluto, garantindo o conservadorismo e eficácia à técnica.  

D) dispensa o uso de anestesia e instrumentos rotatórios, reduz o tempo operatório e gera 
menor ansiedade no paciente. 

 

17. A utilização de anestésicos é essencial para a prática clínica odontológica. Em 

odontopediatria, evitar a dor é passo imprescindível para garantir bons resultados em 

intervenções odontológicas de natureza invasiva. Sobre o uso de anestésicos em 

Odontologia, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Se um anestésico local for injetado em uma área infeccionada, sua ação será 

potencializada, pois o processo inflamatório que a envolve diminui o pH do tecido 

extracelular quando comparado ao seu valor normal.  

II 
Inserir uma agulha em um local com infecção ativa pode favorecer a disseminação do 

processo infeccioso pelo organismo.  

III 
Anestésicos locais são efetivos na superfície dos tecidos (2 ou 3 mm de profundidade) 

para reduzir a dor relacionada com a penetração da agulha na mucosa oral.  

IV 
Para crianças, a utilização de anestésicos tópicos em forma de spray é mais segura, 

porque o jato de spray diminui a absorção sistêmica do anestésico.  

 

Dentre as afirmativas, estão corretas:  

A)  I e II. 

B) II e III.  

C) I e IV.  

D) III e IV. 
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18. Criança com 08 anos de idade perdeu os elementos dentários 75 e 85 por cárie, já com os 

dentes 36 e 46 irrompidos e em oclusão. Para evitar o surgimento de problemas oclusais, o 

procedimento a ser realizado é instalar um aparelho ortodôntico do tipo  

A) Banda alça. 

B) Arco lingual. 

C) Grade impedidora. 

D) Disjuntor HASS. 
 

19. O grupo dos benzodiazepínicos configura-se como primeira escolha para sedação 

odontológica, em decorrência de sua elevada especificidade e segurança. Dentre as opções 

de medicamentos que compõem esse grupo, existe um fármaco com inúmeras vantagens 

para Odontopediatria que é o 

A) Midazolam, pois não causa tromboflebite e amnésia anterógrada.  

B) Diazepam, pois apresenta elevada potência e elevada vida metabólica.  

C) Midazolam, pois apresenta elevada potência e curta vida metabólica.  

D) Diazepam, pois não causa tromboflebite e amnésia anterógrada.  

 

20. Os traumatismos dentários representam uma importante demanda de tratamento em 

Odontologia, em especial quando se trata de crianças. Paciente com 4 anos de idade sofreu 

traumatismo nos incisivos superiores com avulsão do 51 e luxação extrusiva do 61. Nessa  

situação, as intervenções indicadas são:  

A) não reimplantar o 51 e instalar o mantenedor estético funcional / reposicionar o 61/ fazer 
contenção semi-rígida. 

B) não reimplantar o 51 e não instalar o mantenedor estético funcional / reposicionar o 61 / 
fazer contenção semi-rígida. 

C) reimplantar o 51 / reposicionar o 61/ fazer contenção semi -rígida. 

D) reimplantar o 51 / reposicionar o 61/ fazer contenção rígida.  

 

21. Segundo a American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), cárie precoce na infância 

caracteriza-se pela presença de um ou mais dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou 

não), pela perda ou restauração de dentes (devido à cárie), antes dos 71 meses de idade. 

Porém, qualquer sinal de superfície dentária lisa cariada, com ou sem cavidade, em cr ianças 

com menos de 3 anos de idade, é considerada como cárie severa na infância (CSI). Sobre 

essa temática, analise as afirmações a seguir:  
 

I O fator etiológico da Cárie Precoce na Infância (CPI) é o mesmo fator etiológico da 
doença cárie que acomete o adulto. 

II Somente a amamentação artificial (mamadeira) pode estar relacionada com a CPI; a 
amamentação natural (peito) não tem correlação com a CPI.  

III Os dentes mais acometidos pela CPI são os Incisivos decíduos inferiores.  

IV O cimento de ionômero de vidro é o material de escolha no tratamento da CPI.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV. 

B) II e III.  

C) I e IV.  

D) I e III.  
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22. Criança do sexo feminino, 3 anos de idade, sofreu intrusão do dente 51 durante uma queda. 

Clinicamente, não era possível visualizar a coroa dentária do elemento em questão, mas 

apenas um abaulamento da região envolvida. Ao exame de imagem, foi constatado que a raiz 

do dente decíduo se deslocou no sentido contrário ao germe do dente sucessor permanente. 

Neste caso, o tratamento para o elemento dentário 51 é  

A) executar a extrusão ortodôntica.  

B) realizar a exodontia. 

C) aguardar a reerupção. 

D) executar a extrusão cirúrgica. 

 

23. O diagnóstico de problemas odontológicos em crianças é dificultado devido à imaturidade das 

pacientes. Essa condição, além de ser responsável por relatos anamnésicos imprecisos, 

também inviabiliza a execução de testes de vitalidade pulpar que possam provocar 

desconforto na criança. Assim, associar diversos elementos que possam contribuir para o 

fechamento do diagnóstico é de grande relevância. Os sintomas, sinais clínicos e 

radiográficos indicativos de uma terapia pulpar não conservadora são, respectivamente:  

A) dor espontânea/ fístula e edema/ radiolucidez na área de furca.   

B) mobilidade excessiva/ dor provocada / rarefação periapical.  

C) fístula e edema/mobilidade excessiva / risogênese completa.  

D) lesão cariosa profunda / exposição pulpar / radiolucidez na área de furca. 
 

24. Os hábitos de sucção não-nutritiva de dedo, chupeta ou lábio podem causar alterações na 

oclusão, quando mantidos por muito tempo. O dano causado varia de acordo com a 

intensidade, frequência e duração do hábito. As sequelas mais comumente associadas aos 

hábitos de sucção não nutritivos são 

A) cárie precoce na infância e gengivite.  

B) mordida aberta e mordida cruzada. 

C) sobremordida profunda e mordida cruzada.  

D) respiração bucal e overbite acentuado.  

 

25. Os pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) exibem um amplo espectro de altera ções 

ósseas, que se manifestam na cavidade bucal, associadas ao hiperparatireoidismo, tais 

como, perda generalizada da lâmina dura em torno das raízes dos dentes, alterações do 

padrão trabecular observadas radiograficamente com a aparência de “vidro fosco” . O tumor 

marrom também é encontrado com frequência, produzindo expansão cortical significativa. As 

alterações ósseas associadas à insuficiência renal crônica (IRC) são causadas pelo excesso 

do paratormônio (PTH) que está associado 

A) ao aumento dos íons de sódio, responsável pelo aumento do hormônio antidiurético que 
provoca aumento de reabsorção de água e acúmulo de PTH na corrente circulatória.  

B) ao aumento dos níveis de cálcio sérico, uma vez que a vitamina D ativa também está 
aumentada, resultando em maior absorção do cálcio. 

C) à diminuição do cálcio sérico, uma vez que a vitamina D ativa não é produzida.  

D) à diminuição do fósforo sérico, uma vez que a vitamina E ativa provoca aumento de 
reabsorção de água e acúmulo de PTH na corrente circulatória.  
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26. O ceratocisto odontogênico é um cisto de desenvolvimento, que se origina de remanescentes 

da lâmina dentária. Clinicamente, pode se apresentar como lesões pequenas e 

assintomáticas, lesões maiores com dor e tumefação ou ainda como lesões múltiplas,  

associadas a carcinoma de células basais da pele, anomalias das costelas e vértebras, bem 

como, calcificações intracranianas e hipertelorismo. Em se tratando de ceratocistos múltiplos 

associados a outras anomalias, a condição sistêmica é diagnosticada com o 

A) Síndrome do carcinoma nevoide de células basais (síndrome de Gorlin).  

B) Síndrome da displasia ectodérmica hereditária.  

C) Síndrome de Pierre Robin. 

D) Síndrome de Peaultz Jegher’s.  

 

27. O carcinoma de células escamosas é a neoplasia maligna mais comum da cavidade bucal, 

cuja etiologia multifatorial inclui agentes externos como fumo, álcool, radiação e vírus, dentre 

outros. O vírus oncongênico mais frequentemente associado ao carcinoma de  células 

escamosas orais é o  

A) HIV. 

B) HSV-1. 

C) HSV-2. 

D) HPV. 

 

28. A hemofilia A é uma coagulopatia caracterizada pela ausência ou deficiência do fator VIII de 

coagulação. As características clínicas mais frequentes nos pacientes portadores de hemofilia 

A são 

A) sangramento tardio e púrpuras. 

B) sangramento tardio e hemartrose. 

C) sangramento imediato e púrpura. 

D) sangramento imediato e pseudotumores.  
 

29. O Processo de reparo das feridas pode ser modificado por fatores locais e sistêmicos, que 

podem resultar em cicatriz defeituosa ou exuberante. O Diabetes Melito é uma condição 

metabólica, que além de retardar a formação da cicatriz, deixa o paciente mais vulnerável à 

infecção. Uma característica morfológica, relacionada a Diabetes Melito é a  

A) Microangiopatia.  

B) Aterosclerose hialina.  

C) Desgranulação das células Beta.  

D) Insulite. 

 

30. Os cistos odontogênicos de desenvolvimento são lesões frequentes nos maxilares, 

geralmente assintomáticas que, apesar de compartilharem a mesma histogênese, podem 

apresentar comportamentos biológicos distintos. O cisto que apresenta comportamento clínico  

agressivo e maior potencial de recidiva é o 

A) Cisto periodontal lateral.  

B) Ceratocisto periodontal.  

C) Cisto odontogênico calcificante.  

D) Ceratocisto odontogênico. 
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31. A osteoradionecrose é uma das complicações mais graves da radiação terapêutica para 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço, porque resulta em danos permanentes ao osso, 

que se torna hipóxico, hipovascular e hipocelular. Considerando essa afirmação, o intervalo 

de tempo preconizado entre a radioterapia e a realização de qualquer procedimento cirúrgico 

deve ser  

A) 12 meses.   C) 24 meses.  

B) 18 meses.    D) 6 meses. 

 

32. A fissura palatina é uma alteração de desenvolvimento, resultante da falta de fusão ou de 

fusão defeituosa na formação dos maxilares. Quando essa má formação se manifesta 

clinicamente, associada a dentes supranumerários e deformidades ósseas, tais como 

ausência ou hipoplasia das clavículas e palato estreito e arqueado, o diagnóstico correto é  

A) Síndrome da Displasia Cleidocraniana.  

B) Síndrome de Gardner. 

C) Síndrome de Pierre Robin. 

D) Síndrome de Gorlin. 
 

33. A periodontite apical crônica (granuloma periapical) representa  uma resposta de defesa aos 

estímulos das bactérias presentes no canal radicular. Geralmente assintomático, apresenta 

radiograficamente imagem radiotransparente, circunscrita apenas ao ápice do dente com a 

polpa necrosada. O tratamento adequado para essa lesão é a  

A) exodontia. 

B) endodontia com apicectomia. 

C) endodontia com obturação retrógrada.  

D) endodontia. 

 

34. O nevo melanocítico é a lesão pigmentada mais frequente no ser humano, oriundo das 

células da crista neural que migram para a epiderme durante o desenvolvimento. Apesar de 

incomuns na cavidade bucal e de os relatos de transformação maligna serem raros, a biópsia 

é indicada em todas as leões pigmentadas. O principal diagnóstico diferencial a ser 

considerado nesse exame é o 

A) Tatuagem por amálgama.    C) Sarcoma de Kaposi. 

B) Hemangioma.      D) Melanoma.  

 

35. O conhecimento da etiologia das lesões cervicais não cariosas é importante para interromper 

a progressão das lesões existentes, prevenir o desenvolvimento de novas lesões e 

estabelecer o protocolo terapêutico singular para o paciente. O entendimento das l esões 

cervicais não cariosas, pautado no conhecimento vigente, atesta que  

A) a lesão de abfração tem etiologia associada às forças oclusais aplicadas em sentido não 
axial, levando à flexão do dente e gerando esforços excêntricos de tração.  

B) o material restaurador ideal para restaurações cervicais deve ter alto módulo de 
elasticidade e o isolamento do campo operatório pode ser relativo, com o auxílio de fio 
retrator. 

C) a lesão de abfração é decorrente do atrito da atividade funcional anormal, associada, 
geralmente, a fatores mecânicos, como cerdas duras de escovas dentais, técnica de 
escovação incorreta e dentifrícios abrasivos.  

D) os ácidos responsáveis pela erosão dental são resultantes de fontes extrínsecas (dieta e 
fator ocupacional) e intrínsecas (refluxo gastroesofágico, por exemplo) ou da microbiota 
intrabucal. 
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36. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica restauradora empregada em 

lesões cariosas que acometem a dentina e consiste em uma abordagem de mínima 

intervenção, visando uma maior preservação de estrutura dentária.  Na técnica do ART, 

utilizam-se  

A) instrumentos manuais para a remoção da maior parte do tecido alterado (amolecido, 
desmineralizado e irreversivelmente lesado) pela cárie. 

B) recursos restauradores de elevados custos quando comparados aos tratamentos 
restauradores convencionais, uma vez que aumenta o tempo clínico.  

C) vários materiais para restaurar a cavidade dentária, considerando -se o amálgama e a 
resina composta como os materiais de escolha para essa técnica.  

D) recursos para isolamento absoluto do campo operatório, anestesia,  instrumentos manuais 
e rotatórios. 

 

37. A proteção do complexo dentino-pulpar consiste na aplicação de um ou mais agentes  

protetores entre o material restaurador e os tecidos dentários, a fim de manter ou recuperar a 

vitalidade pulpar. Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  
 

I Finalizado o preparo cavitário, a escolha do material de proteção depende 
principalmente da extensão da cavidade.  

II A pulpotomia deve ser considerada um tratamento de primeira escolha para polpa 
exposta em dente com ápice incompleto.  

III O cimento de ionômero de vidro é tradicionalmente o material de escolha para casos 
de exposição pulpar e capeamento pulpar indireto em cavidades profundas.  

IV A presença de esclerose dentinária representa uma das melhores formas de proteção 
do complexo dentino-pulpar. 

V Em cavidades rasas, apenas o uso de um agente de forramento é necessário para 
realizar a proteção do complexo dentino-pulpar. 

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I, II e III.   C) I, III e V. 

B) II e IV.    D) IV e V. 

 

38. Os Cimentos de Ionômero de Vidro Modificados por Resina (CIVMR) e as resinas poliácido -

modificadas foram desenvolvidos para minimizar algumas limitações dos Cimentos de 

Ionômero de Vidro convencionais (CIV), como baixa resistência mecânica, estética ruim e 

falta de controle do tempo de trabalho. Sobre esses materiais híbridos, analise as afirmativas:  
 

I 
O uso de resinas poliácido-modificadas exige aplicação prévia de um material adesivo 
convencional na cavidade dentária. Assim, o tratamento da dentina ou do esmalte 
deve ser igual ao empregado para resina composta.  

II 
Caso o CIVMR seja empregado como base numa restauração com resina composta, 
não é necessário realizar o condicionamento ácido de sua superfície para aumentar a 
retenção com as resinas compostas.  

III 
A apresentação comercial dos CIVMR é diferente da apresentação comercial dos CIV. 
Os CIVMR modificados por resina apresentam-se na forma de pasta base e 
catalizadora, que deve ser misturada no momento de sua utilização.  

IV 

O aumento da resistência dos CIVMR em relação aos CIV está associado à maior 
incorporação de matriz polimérica ao material. Esse aumento das propriedades 
mecânicas ocorre 01 semana após a polimerização, mantendo-se por um curto 
período de tempo. 

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) III e IV.   C) I e II.  

B) II e IV.    D) I e III. 
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39. A diminuição da prevalência e progressão das lesões de cárie e a alteração no padrão da 

doença decorrentes do uso de fluoretos aumentaram a dificuldade de se estabelecer o seu 

diagnóstico na superfície oclusal, uma vez que 

A) a radiografia periapical, embora não mostre a real condição das lesões oclusais em 
dentina, tem sido o método mais recomendado para auxiliar na inspeção visual da 
superfície oclusal de dentes permanentes e decíduos.  

B) a técnica de inspeção visual é de fácil realização, entretanto, tem a prerrogat iva de 
provocar descontinuidade do tecido desmineralizado.  

C) a avaliação da cárie deve ser feita através do uso de exploradores afiados, pois estes 
aumentam a confiança na detecção da doença cárie.  

D) o diagnóstico de cárie deve incluir uma avaliação completa do risco de cárie e de atividade 
da doença no paciente, procurando-se avaliar o maior número possível de fatores 
implicados no processo. 

 

40. Em 2015, o Ministério da Saúde iniciou a identificação de um número expressivo de casos de 
microcefalia associada à infecção pelo vírus Zika em recém -nascidos, especialmente na 
região Nordeste do país. No caso, a microcefalia está sendo associada a uma doença nov a e, 
assim, há incertezas quanto as suas consequências no desenvolvimento geral da criança, 
incluindo o odontológico. Sabe-se, porém, que a infecção pelo vírus Zika é uma doença 
caracterizada, dentre outros sinais e sintomas, por febre baixa (menor do que 38,5ºC), com 
duração de 1 a 2 dias, acompanhada por exantemas (manchas avermelhadas) no primeiro ou 
segundo dia. Algumas alterações dentárias apresentam relação com febre exantematosa e 
com doenças exantematosas. Uma dessas alterações é a  

A) Anodontia. 

B) Hipoplasia do esmalte. 

C) Geminação e fusão. 

D) Macrodontia. 

 

41. A recessão ou retração gengival é definida como a localização do tecido marginal apical na 

junção cemento-esmalte (JCE). Normalmente implica em algumas situações clínicas que 

requerem uma correção nas áreas afetadas.  A realização de restaurações nessas áreas 

pode ser útil em 

A) tratamento da hipersensibilidade em incisivos de pacientes com linha labial alta.  

B) correção estética da margem gengival de dentes posteriores.  

C) tratamento da hipersensibilidade em dentes posteriores.  

D) correção estética da margem gengival de caninos inferiores.  

 

42. Dentre as classificações que foram propostas para categorizar a recessão gengival, a 

classificação de Miller é a mais utilizada. Os parâmetros a serem considerados na 

classificação de Miller são  

A) a profundidade na face distal  e a perda de tecido na face lingual.  

B) a profundidade na face mesial  e a perda de tecido na face vestibular.  

C) a profundidade na face vestibular  e a perda de tecido interproximal.  

D) a profundidade na face interproximal  e a perda de tecido na vestibular.  

 

43. O fator etiológico mais comum da recessão gengival é 

A) a gengivite ulcero necrosante aguda.  

B) o trauma de oclusão. 

C) a doença sistêmica. 

D) a escovação inadequada. 
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44. Na patogênese das lesões agudas como a periodontal, as principais células atuantes no 

desfecho do infiltrado inflamatório são os 

A) eosinófilos.    C) linfócitos B. 

B) linfócitos T.    D) neutrófilos. 

 

45. O planejamento de uma cirurgia periodontal requer a observação de vários parâmetros e 

condições clínicas.   Na execução da incisão de uma cirurgia a retalho, o parâmetro que é 

crucial na definição da incisão é 

A) a inserção do freio.     C) a profundidade de sondagem. 

B) a quantidade de gengiva inserida.     D) a profundidade do vestíbulo.  

 

46. É obrigatória a elaboração e a manutenção de prontuários, de forma legível e atualizada, e 

que a sua conservação em arquivo próprio seja feita de forma física ou digital. Os 

profissionais da Odontologia deverão manter, no prontuário, os dados clínicos necessários 

para a boa condução do caso. Tendo como base o código de ética odontológico, analise as 

ações a seguir: 
 

I Negar, ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário.  

II Atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente.  

III Expedir documentos odontológicos sem ter praticado ato profissional que o justifique.  

IV Emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia.  
 

Das ações apresentadas, constitui-se infração ética, as que estão referidas nos itens  

A) II e III.  B) II e IV.  C) I e IV.  D) I e III. 
 

47. O profissional inscrito no Conselho Regional de Odontologia poderá utilizar -se de meios de 

comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos 

de sua atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação, no interesse da coletivida de, 

sem que haja autopromoção ou sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. 

Nesse contexto, é vedado ao profissional inscrito no CRO  

A) promover a saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania.  

B) internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter 
filantrópico. 

C) atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor.  

D) anunciar o endereço profissional, endereço eletrônico e telefone para contato pessoal.  

 

48. O Projeto SB Brasil 2010 integra as ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelo 
Ministério da Saúde e se constitui como peça-chave da “Política Nacional de Saúde Bucal”, 
na medida em que seus resultados servem para avaliar o impacto do programa, identifi car 
problemas e reorientar as estratégias de prevenção e assistência, especialmente as 
relacionadas com a implementação da Estratégia de Saúde da Família e dos Centros de 
Especialidades Odontológicas. Um dos principais resultados apresentados no relatório desse 
projeto demostra que, 

A) conforme aumenta a idade cronológicas dos sujeitos, diminui gradativamente o percentual 
de indivíduos com problemas periodontais.  

B) na maioria dos casos de tratamento de adultos, existe a necessidade de algum tipo de 
prótese, destacando-se a parcial em um maxilar.  

C) quando comparadas as médias das regiões Norte, Nordeste e Centro -Oeste, as médias do 
índice CPO aos 12 anos nas regiões Sul e Sudeste são expressivamente maiores.  

D) aos 12 anos, mais da metade dos jovens apresentam problemas de oclusão, como mordida 
aberta, sobremordidas e desalinhamentos.   
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49. Um dos principais problemas enfrentados no cotidiano dos serviços de saúde bucal é a 

organização da demanda, em especial nas atividades assistenciais, o que deve s er 

amplamente discutido entre usuários e trabalhadores de saúde. Compreende -se como o 

universo de atenção à saúde bucal, toda população da área de abrangência, famílias e 

grupos. Como parte da estratégia de Saúde da Família, o desafio a ser enfrentado na 

organização da Saúde Bucal é 

A) cobrir ações coletivas de escovação dental supervisionada.  

B) participar do gerenciamento dos insumos necessários.  

C) reordenar a atenção de média complexidade.  

D) cadastrar famílias constantemente e atualizar informações.  

 

50. A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos 

usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos. Sua 

finalidade é difundir elementos que possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos  

coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de saúde-doença, respeitando 

a cultura local. O conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar  

A) os cuidados tardios após o traumatismo dentário.  

B) as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem. 

C) o uso de hidratante labial para a prevenção à exposição solar.  

D) o uso de colutórios orais na substituição de métodos mecânicos.  
 

 
 


