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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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.  

12 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 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber médico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto. 

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde . 

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

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

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que r ealizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que 

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente. 

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS.  
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e  saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar  o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela popu lação ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer. 

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objet ivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual o s 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito  mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pressão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tip os: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da droga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupa ção em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Apó s o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. O tratamento cirúrgico implica riscos de morbidade e mortalidade, os quais impõem, em 

algumas situações, o uso de antibioticoterapia profilática. Em se tratando de procedimentos 

odontológicos, esse uso é indicado em 

A) cirurgias potencialmente contaminadas, pacientes portadores de cardiopatias valvulares e 
imunossupressão. 

B) cirurgias odontológicas, independente do tipo de procedimento a ser realizado e da 
efetividade do sistema imunológico.  

C) cirurgias odontológicas realizadas em pacientes imunossuprimidos. 

D) cirurgias odontológicas realizadas em pacientes portadores de neoplasias malignas.  

 

17. As normas regulamentadoras (NRs) relativas à segurança e à medicina do trabalho 

estabeleceram a obrigatoriedade de programas de segurança no ambiente  de trabalho, de 

acordo com os riscos associados à atividade profissional. A NR mais recente e mais 

abrangente, voltada para os trabalhadores da área de saúde, a qual confere ao Brasil o 

pioneirismo na adoção dessa política é a 

A)  NR 7.  B)  NR 9.  C) NR 15.  D) NR 32. 

 

18. A osteomielite supurativa aguda representa uma inflamação do osso e espaços medulares, 

que pode resultar na necrose do tecido e na formação de sequestro, sendo de difícil 

resolução. O tratamento dessa patologia consiste na associação de  algumas terapêuticas, 

tais como, 

A) oxigênio hiperbárico e cirurgia.  

B) antibioticoterapia e oxigênio hiperbárico.  

C) cirurgia e antibioticoterapia.  

D) antibioticoterapia e antinflamatório. 

 

19. A parada cardiorrespiratória caracteriza-se pela interrupção da oxigenação do sangue e 

parada brusca da circulação. Diante desse quadro, é consensual que o êxito das manobras 

de reanimação está associado ao tempo decorrido, que não pode ser superior a 5 min. A 

primeira conduta de eleição a ser adotada é: 

A) utilizar fármaco betabloqueador.  

B) desobstruir as vias aéreas com hiperextensão.  

C) fazer compressões torácicas continuadas até a chegada do socorro.  

D) realizar uma traqueostomia. 

 

20. A halitose é o odor que se desenvolve na boca, em virtude da produção  de enxofre por 

bactérias orais, principalmente anaeróbios estritos. Para o tratamento da halitose , são 

contraindicados bochechos com 

A) clorexidina.    C) perborato de sódio. 

B) soluções alcoólicas.    D) bicarbonato de sódio. 
 

21. O carcinoma de células escamosas (CCE) é a neoplasia maligna mais comum da cavidade 

bucal e pode acometer diferentes sítios, apresentando cursos clínicos de diversas 

gravidades, que dependem do tempo de diagnóstico. Quando diagnosticad a tardiamente, 

essa neoplasia pode se disseminar para outros sítios, distantes do órgão de origem. Nesse 

caso, o processo de disseminação é  

A) embolização por via arterial.    C) embolização por via venosa. 

B) metástase por via sanguínea.    D) metástase por via linfática.   
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22. O líquen plano é uma doença que pode acometer pele e mucosa, cujas lesões se manifestam 

isoladas ou simultaneamente. Na cavidade bucal, é possível observar diferentes formas 

clínicas, sendo a reticular a mais comum. O líquen plano reticular, geralmente ass intomático 

e bilateral, caracteriza-se por manchas em forma de rede, conhecidas como estrias de  

A) WICKHAN.    C) RETZIUS. 

B) WHARTON.    D) GORLIN. 

 

23. Os sialólitos são cálculos que se desenvolvem no interior dos ductos salivares maiores e 

menores, provocando dor e aumento de volume da região afetada. Dependendo do grau de 

obstrução e da quantidade e localização de cálculo no trajeto do ducto, eles podem simular 

linfonodos calcificados à semelhança daqueles observados na tuberculose ganglionar.Tendo 

em vista essa possibilidade, o exame laboratorial que deve ser solicitado para elucidar o 

diagnóstico é 

A) PPD.    C) RRP. 

B) VDRL.    D) TTP. 

 

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

geralmente assintomáticos. Embora esses cistos compartilhem a mesma histogênese, eles 

podem apresentar comportamentos biológicos distintos. Dentre esses cistos, o que tem um 

comportamento clínico agressivo e maior potencial de recidiva é o 

A) dentígero.    C) odontogênico calcificante. 

B) ceratocisto.    D) periodontal lateral. 

 

25. A gengivite é uma inflamação da gengiva limitada aos tecidos moles, enquanto a  periodontite 

é uma inflamação dos tecidos gengivais em associação à perda de inserção periodontal e do 

suporte ósseo. A gengivite e a periodontite caracterizam-se, respectivamente, por 

A) formação de bolsas e mobilidade dentária.  

B) edema gengival e mobilidade dentária. 

C) formação de bolsas e ulceração. 

D) edema gengival e ulceração. 

 

26. As lesões cariosas podem afetar dentes anteriores e posteriores e podem apresentar 

diversos aspectos. Analise as afirmativas a seguir sobre essas lesões e as opções  de 

tratamento. 
 

I 

Os cimentos de ionômero de vidro são os materiais mais indicados para 

restaurações estéticas em dentes decíduos, pela facilidade de técnica e maior lisura 

superficial em relação às resinas compostas.  

II 

Crianças com arcada dentária do tipo II de Baume têm mais chances de desenvolver 

lesões cariosas em dentes anteriores, devido à ausência de diastemas entre os 

incisivos. 

III 

Nas restaurações com resina composta em dentes decíduos, deve -se aumentar o 

tempo de condicionamento com ácido fosfórico em função da presença da camada 

aprismática de esmalte. 

IV 

As lesões de mancha branca por cárie em dentes decíduos anteriores, quando 

ativas, apresentam-se com aspecto rugoso e opaco e estão associadas às áreas de 

maior risco de acúmulo de biofilme dentário.  
 

Das afirmações, estão corretas 

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

B) I e II.    D) III e IV. 
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27. Criança de 4 anos de idade é levada a uma consulta odontológica por queixar -se de dor no 

elemento dentário 75, provocada pela ingestão de alimentos açucarados, embora a dor cesse 

espontaneamente. Na consulta, foi constatado, por meio do exame clínico, que o elemento 

dentário em questão se encontrava com lesão cariosa extensa e ausência de abscesso ou 

fístula. Ao exame radiográfico, não foram verificados sinais do tipo lesões na área da furca ou 

reabsorções externas nem internas. Durante a intervenção, estando o dente a nestesiado e 

sob isolamento absoluto, mesmo seguindo os princípios de uma odontologia minimamente 

invasiva, houve uma pequena exposição pulpar no momento da remoção da dentina cariada 

da parede pulpar. Para esse dente, a terapia indicada é  

A) pulpotomia.  

B) pulpectomia. 

C) capeamento pulpar direto. 

D) capeamento pulpar indireto. 

 

28. Existe um procedimento cirúrgico indicado para dentes não irrompidos que consiste na 

remoção cirúrgica dos tecidos que recobrem a face oclusal ou incisal da coroa dentária, 

viabilizando, assim, a irrupção do dente. Esse procedimento denomina-se 

A) ulectomia.    C) gengivoplastia. 

B) ulotomia.    D) sindesmotomia. 
 

29. São inúmeros os danos mediatos no dente decíduo que sofreu traumatismo. Um desses 

traumatismos produz uma sequela em que o dente se apresenta com coloração opaca e 

amarelada, em decorrência da excessiva deposição de dentina, diminuindo total ou 

parcialmente a luz da câmara pulpar. Essa sequela denomina-se 

A) reabsorção interna.   C) calcificação pulpar. 

B) necrose pulpar.    D) reabsorção externa. 
 

30. O tratamento restaurador atraumático (ART) consagrou-se como uma excelente alternativa de 

tratamento na Odontologia minimamente invasiva.  Analise as afirmações abaixo relativas a 

esse tratamento. 
 

I 
Foi idealizado para dentes decíduos ou permanentes a depender das características 

da lesão cariosa. 

II É um tratamento restaurador definitivo.  

III Pode ser indicado para dentes que já apresentaram fístula anteriormente.  

IV 
O cimento de ionômero de vidro modificado por resina é o material prioritariamente 

utilizado. 
 

Das afirmações, estão corretas 

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

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

 

31. A pulpotomia é uma terapia pulpar conservadora e, quando indicada para dentes 

decíduos,existem vários materiais que podem ser utilizados. Dentre estes, os que objetivam a 

desvitalização, preservação e regeneração pulpar são, respectivamente,  

A) formocresol, glutaraldeído e hidróxido de cálcio.  

B) glutaraldeído, sulfato férrico e MTA. 

C) MTA, hidróxido de cálcio e formocresol.  

D) sulfato férrico, PMCC e otosporim. 
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32. Uma criança com 5 anos de idade compareceu ao serviço de saúde para tratamento 
odontológico apresentando boa saúde geral e uma lesão de cárie dentária extensa no 
elemento 55. Clínica e radiograficamente, observou-se extensa destruição do elemento 
dentário e ausência de sinais e sintomas indicativos de patologia pulpar irreversível. Para o 
preparo cavitário, deve-se adotar a remoção 

A) parcial da dentina infectada.   C) total da dentina afetada. 

B) total da dentina cariada.  D) seletiva da dentina cariada. 

 

33. O capeamento pulpar direto é uma opção de tratamento conservador da polpa e consiste em  

A) proteção de exposições pulpares pequenas, decorrente de exposições durante a remoção 
da dentina cariada com o uso de material fixador do tipo hidróxido de cálcio P.A 

B) proteção da dentina afetada na parede pulpar para evitar a exposição pulpar em cavidade s 
profundas por cárie com o uso de material regenerador do tipo cimento de hidróxido de 
cálcio. 

C) proteção de exposições pulpares pequenas, decorrente de exposições acidentais após a 
remoção da dentina cariada com o uso de material regenerador do tipo hidróxido de cálcio 
P.A.. 

D) proteção do remanescente pulpar radicular, após a remoção da polpa coronária, com o 
uso de material biocompatível do tipo pasta de hidróxido de cálcio P.A. com soro 
fisiológico. 

 

34. Com o advento da odontologia adesiva, a odontopediatria teve vários ganhos que 

repercutiram em menor número de pulpotomias, pulpectomias e exodontias. Analise as 

afirmações abaixo relacionadas com a prática da odontologia adesiva em odontopediatria.  
 

I 
Permite a realização de preparos mais conservadores e restritos à remoção do 

tecido cariado. 

II 
Aumenta o risco de exposições acidentais pela necessidade de preparos com 

retenções adicionais. 

III 
Para a adesão dos cimentos de ionômero de vidro, deve-se optar pelo 

condicionamento com ácido poliacrílico sob fricção. 

IV 
Não se deve usar ácido fosfórico em dentina de dentes decíduos devido à maior 

permeabilidade dessas estruturas, o que pode causar necrose pulpar.  
 

Das afirmações, estão corretas 

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

35. As características fisiológicas do recém-nascido podem gerar dúvidas no que diz respeito à 

normalidade de algumas estruturas. Para favorecer um satisfatório desenvolvimento facial, o 

bebê nasce com 

A) discreto retrognatismo mandibular.     C) presença de pérolas de Epstein. 

B) acentuado traspasse vertical.     D) presença de anquiloglossia. 
 

36. Uma criança de 6 anos de idade é levada ao odontopediatra para tratar do dente 75, que 
apresentou lesão de cárie profunda com ausência de patologia pulpar, embora e la não 
sentisse dor. Todo o tecido cariado das margens da cavidade foi removido com uma broca 
esférica em baixa rotação. Na parede pulpar, a conduta consistiu na remoção apenas da 
dentina infectada com instrumentos manuais, sem exposição da polpa e proteçã o com 

A) cimento de óxido de zinco e eugenol e posterior restauração provisória com cimento de 
ionômero de vidro. 

B) pasta de hidróxido de cálcio + soro fisiológico e posterior restauração provisória com 
cimento de ionômero de vidro. 

C) sistema adesivo e posterior restauração definitiva com resina composta fotopolimerizável.  

D) cimento de hidróxido de cálcio e posterior restauração definitiva com cimento de ionômero 
de vidro + resina composta. 
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37. A terapêutica antimicrobiana é de suma importância para a prática de uma odontologia 

comprometida com bons resultados. Conhecer os fármacos é essencial para evitar o uso 

indiscriminado de medicamento. Analise as afirmativas abaixo sobre a terapêutica 

medicamentosa em processos infecciosos na odontopediatria .  
 

I 
A associação de um antibiótico bactericida com um bacteriostático potencializa a 

cura da infecção. 

II As penicilinas apresentam baixa toxicidade e elevada alergenicidade.  

III 
Em infecções graves e resistentes à terapêutica medicamentosa com amoxicilina, a 

associação com clavulanato é benéfica.  

IV Penicilinas são bacteriostáticos por inibirem a síntese da parede celular bacteriana.  

 

Das afirmações, estão corretas 

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

B) I e II.  D) I e IV. 
 

38. Na prática odontológica, o uso de exames complementares radiográficos é fundamental, uma 

vez que são de grande importância para o diagnóstico e a elaboração do plano de tratamento. 

Esses exames servem como auxiliar no acompanhamento e controle de várias doenças. Em 

relação aos tamanhos das películas radiográficas para uso intrabucal em odontopediatria,  

A) a película número zero é indicada para a técnica de Fazzi.  

B) usa-se a película número 2 para radiografias interproximais de molares decíduos.  

C) a película número zero deve ser sempre escolhida quando há dentição mista.  

D) opta-se pela película de número 2 na técnica oclusal modificada.  

 

39. Uma criança com 4 anos de idade, sexo masculino, sofreu uma queda de uma árvore há 

cerca de 20 minutos antes de sua chegada ao consultório odontopediátrico.  Ao ser avaliada, 

detectou-se uma fratura corono radicular em torno de 3mm subgengival. Nesse caso, o 

tratamento indicado é 

A) realizar exodontia e avaliar a necessidade de mantenedor de espaço estético funcional.  

B) fazer tracionamento e restauração da área fraturada. 

C) realizar colagem dos fragmentos e esplintagem semirrígida por 7 dias.  

D) aguardar a esfoliação fisiológica do dente decíduo e controle radiográfico.  

 

40. É reconhecida a eficácia de bochechos com solução à base de fluoretos quando associados 

ao controle mecânico do biofilme dentário. Além disso, é considerado um método de fácil 

aplicação e baixo custo. A concentração de fluoreto de sódio recomendada para bochecho 

semanal é de 

A) 0,02%.   B) 0,2%.  C) 0,05%.  D) 0,5%. 

 

41. Criança de 12 meses de idade foi conduzida pelo seu responsável para avaliação 

odontopediátrica devido à presença de lesão arroxeada na região correspondente ao 

elemento dentário 51, com evolução lenta e aspecto bolhoso. A criança não apresentou  

mudança comportamental nem dificuldade de se alimentar, e, aparentemente, a lesão é 

indolor. O provável diagnóstico e tratamento a ser adotado são, respectivamente,  

A) hematoma de irrupção e biopsia.  

B) mucocele e remoção cirúrgica. 

C) cisto dentígero e marsupialização. 

D) hematoma de irrupção e massagem digital.  
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42. Criança do sexo masculino, 8 anos de idade, durante uma partida de futebol, sofreu uma 

queda e bateu com o rosto de encontro ao solo. Procurou imediatamente o odontopediatra 

para avaliação de possíveis danos dentários decorrentes do traumatismo. Na anamnese, 

relatou ausência de dor, de mobilidade e de deslocamento, mas foi constatada a presença de 

pequena exposição pulpar no elemento 21. A conduta clinica para a polpa desse elemento 

dentário é  

A) tratamento expectante e restauração provisória com CIV.  

B) proteção pulpar indireta com cimento de hidroxido de calcio P.A.  

C) otosporim + proteção pulpar direta com hiroxido de calcio P.A.  

D) biopulpectomia com pasta calen. 

 

43. Sabendo que os dentes decíduos e a maioria dos dentes permanentes têm a sua formação 

iniciada na vida intrauterina, atitudes saudáveis repercutem diretamente na constituição de 

uma dentição saudável. Considere as afirmações abaixo relativas à odontologia de atenção 

precoce. 
 

I 
O segundo trimestre da gravidez é o ideal para intervenções odontológicas na 

gestante, por ser o mais estável. 

II 
Os dentes da gestante se tornam mais fragilizados pela perda natural do cálcio que 

será utilizado na formação dos dentes da criança.  

III 
É comum a gestante desenvolver um quadro de gengivite durante a gravidez, mesmo 

mantendo o controle do biofilme rigorosamente.  

IV 
O primeiro trimestre é o mais sensível a medicações por se tratar do período da 

organogênese. 
 

Das afirmações, estão corretas 

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

B) I e IV.  D) III e IV. 
 

44. A endodontia de dentes decíduos é uma opção terapêutica para dentes com 

comprometimento pulpar. São muitos os estudos que tratam dessa área do conhecimento em 

função das particularidades do dente decíduo, especialmente a temporalidade da sua 

permanência na cavidade bucal. Sobre endodontia de dentes decíduos, analise as afirmações 

abaixo. 
 

I 
O comprimento de trabalho em dentes decíduos deve levar em consideração a 

localização do germe do sucessor permanente. 

II As soluções irrigadoras de eleição são hipoclorito de sódio e soro fisiológico.  

III A irrigação final deve sempre ser executada com hipoclorito de sódio.  

IV 
A obturação endodôntica de dentes decíduos deve, preferencialmente, ser realizada 

com pastas obturadoras não reabsorvíveis.  
 

Das afirmações, estão corretas 

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

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

 

45. A terapêutica medicamentosa deve ser conduzida com bastante segurança em crianças por 

inúmeros aspectos que as tornam mais susceptíveis a reações adversas. O medicamento a 

ser evitado em crianças com quadros febris associados a infecções virais , pelo risco 

aumentado da síndrome de Reye, é 

A) dipirona.    C) paracetamol. 

B) ácido acetilsalicílico.    D) ibuprofeno. 
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46. Em relação à toxicidade dos anestésicos locais, é imperioso considerar a posologia máxima a 

ser utilizada em criança. O número máximo de tubetes anestésicos a ser utilizado em uma 

anestesia de lidocaína 2% com noradrenalina 1:50.000 em uma criança com 15 k g é 

A) 4,0 tubetes.   C) 2,5 tubetes. 

B) 3,0 tubetes.    D) 1,5 tubetes. 
 

47. Conhecer os aspectos clínicos fisiológicos do periodonto na criança é importante para o 

diagnóstico de patologias que comprometem tal estrutura. Há uma doença de natureza 

infecciosa, que se caracteriza por ulcerações e necrose da margem gengival, apresentando 

destruição da papila interdental associada a dor e ao sangramento gengival espontâneo, com 

ausência de perda dos tecidos periodontais de suporte dental. Essa doença é denominada 

A) gengivoestomatite herpética. 

B) periodontite ulcerativa necrosante. 

C) gengivite ulcerativa necrosante. 

D) periodontite juvenil. 

 

48. Há uma anomalia de desenvolvimento dentário, diagnosticada ao exame radiográfico , que se 

caracteriza pela invaginação de tecidos mineralizados, antes da sua calcificação, resultando 

na presença de tecidos calcificados, como esmalte e dentina, no espaço da cavidade pulpar. 

Trata-se de 

A) dente natal.   C) fusão. 

B) geminação.    D) dens in dente. 
 

49. Embora se reconheça que a desorganização do biofilme dentário seja considerada , 

mecanicamente, a medida preventiva mais eficaz para evitar as doenças biofilme 

dependentes, em situações específicas nas quais a escovação dentária esteja inviabilizada 

ou limitada, deve-se complementá-la com o uso de antisséptico bucal por tempo determinado 

a ser prescrito pelo cirurgião dentista. O antisséptico bucal , mais recomendado com a 

concentração ideal para o controle químico do biofilme dental é  

A) fluoreto de sódio a 2%.     C) peróxido de hidrogênio a 0,12%. 

B) gluconato de clorexidina a 0,2%.     D) digluconato de clorexidina a 0,12%. 

 

50. A prevenção de doenças bucais é de grande importância para evitar a perda precoce de 

dentes decíduos para, assim, garantir as dimensões adequadas dos arcos dentários 

decíduos. A fim de monitorar tais dimensões, é de grande importância o diagnóstico precoce 

e a interceptação das oclusopatias. O valor do Leeway Space é um a das medidas referenciais 

no monitoramento das dimensões dos arcos dentários. Em relação a essa medida, considere 

as afirmações abaixo. 
 

I 

Esse valor é calculado a partir da diferença entre a soma dos diâmetros mésio -

distais dos dentes decíduos (caninos, primeiro e segundos molares) e a soma dos 

diâmetros mésio-distais dos caninos permanentes, primeiro e segundos pré-molares. 

II 
O valor do espaço livre de Nance para a arcada superior deve ser sempre maior que 

o da arcada inferior. 

III 

Esse valor é calculado a partir da diferença entre a soma dos diâmetros mésio -

distais dos incisivos decíduos e a soma dos diâmetros mésio -distais dos incisivos 

permanentes. 

IV Leeway Space também é denominado espaço livre de Nance.  

 

Das afirmações, estão corretas 

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

B) II e III.    D) III e IV. 
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51. Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal”. Essas diretrizes estabeleceram a reorganização da atenção em 

saúde bucal em todos os níveis de atenção e o desenvolvimento de ações intersetori ais, 

tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo . A concepção de saúde 

subjacente não é centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na 

promoção da boa qualidade de vida e na intervenção dos fatores que a colocam em risco, 

incorporando ações programáticas de uma forma mais abrangente. Consider ando o que prevê 

esse documento, analise as proposições abaixo.  
 

I 
O desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado, como por exemplo, 

da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. 

II 
A acessibilidade e o uso de serviços para cada novo problema para os quais se 

procura atenção à saúde. 

III 
O desenvolvimento de ações complementares e imprescindíveis voltadas para as 

condições especiais de vida. 

IV 
O acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde.  
 

Dentre essas proposições, as que se configuram como diretrizes presentes no documento 

citado estão nos itens  

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

52. O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu 

indicadores, em 2006, para a área de saúde bucal. Esses indicadores constituem instrumento 

nacional de monitoramento e avaliação das ações e dos serviços de saúde bucal referentes à 

atenção básica. A equipe de saúde, junto com os conselhos locais de saúde, deve 

compreendê-los e interpretá-los periodicamente, assim como os gestores locais e as 

diferentes esferas de governo. Nessa perspectiva, destaca-se como um indicador: 

A) o percentual de pessoas que participaram da ação individual de escovação dental 
supervisionada. 

B) o número absoluto de procedimentos odontológicos básicos, clínicos e/ou cirúrgicos, 
realizados por indivíduo pertencente à população residente em determinado local e 
período. 

C) a proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às demais ações 
coletivas odontológicas realizadas no âmbito do SUS.  

D) o percentual de pessoas que receberam pr imeira consulta odontológica com finalidade de 
diagnóstico e elaboração de um plano preventivo-terapêutico (PPT). 

 

53. Aplicam-se as disposições do Código de Ética Odontológica e as normas dos Conselhos de 

Odontologia a todos aqueles que exerçam a odontologia, ainda que de forma indireta, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, tais como clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de 

assistência à saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administradoras, 

intermediadoras, seguradoras de saúde ou quaisquer outras entidades. Tendo como base o 

código de ética odontológica, considere as condutas apresentadas abaixo. 
 

I 
Manter auditorias odontológicas constantes, por intermédio de profissionais 

capacitados, desde que respeitada a autonomia dos profissionais. 

II 
Restringir-se à elaboração de planos ou de programas de saúde bucal que tenham 

respaldo técnico, administrativo e financeiro.  

III 
Valer-se do poder econômico visando estabelecer concorrência desleal com 

entidades congêneres ou profissionais individualmente. 

IV 
Elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros, inclusive na 

forma de perícia prévia. 
 

Dentre essas condutas, as que constituem uma infração ética prevista no referido código 

estão nos itens 

A) I e II.  B) I e IV.   C) III e IV.  D) II e III. 
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54. Os preceitos do Código de Ética Odontológico são de observância obrigatória, e sua violação 

sujeitará a sanções o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração. 

Salvo nos casos de manifesta gravidade e naqueles que exijam aplicação imediata de 

penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à seguinte gradação: I advertência 

confidencial, em aviso reservado; II censura confidencial, em aviso reservado; III censura 

pública, em publicação oficial; IV suspensão do exercício profissional durante até 30 (trinta) 

dias e V cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. Qu anto à 

penalidade a ser aplicada, são circunstâncias que podem agravar a pena:  

A) ter reparado ou minorado o dano e aproveitar -se da fragilidade do paciente.  

B) o falso testemunho ou perjúrio e aproveitar -se da fragilidade do paciente.  

C) ter reparado ou minorado o dano e culpa concorrente da vítima.  

D) o falso testemunho ou perjúrio e culpa concorrente da vítima.  
 

55. A classificação conhecida como Índice de Dean (DEAN, 1934) tem sido usada por muitos 

anos para descrever a fluorose, o que permite a comparação com um volume maior de 

estudos. É o índice recomendado pela OMS para estudos de fluorose dentária em populações 

(WHO, 1997). Além disso, dada a alta subjetividade envolvida na aferição dessa condição, é 

o instrumento epidemiológico de escolha para inquéritos populacionais, tendo em vista a 

obtenção de melhores níveis de reprodutibilidade em relação a outros índices. A Tabela 34  

(SB Brasil, 2010), reproduzida a seguir, apresenta a prevalência de fluorose dentária em 

crianças de 12 anos de idade.  

 

Com base nessa tabela, infere-se que 

A) a maior prevalência dos indivíduos com fluorose foi observada na Região Sudeste 
(19,1%), e a menor, na Região Norte (10,4%).  

B) 1,5% dos indivíduos adultos apresentaram fluorose moderada, e o percentual de 
examinados com fluorose grave pode ser considerado nulo.  

C) 17,6% apresentavam fluorose no Brasil, sendo que 15,1% representa os níveis de 
severidade muito leve (10,8%) e leve (4,3%).  

D) a prevalência e a gravidade da fluorose muito leve foram uniformes independente da 
região estudada.  


