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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do sistema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade indi viduais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante  

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicadores de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológico s, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretamente nas dif erentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde.  

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06.  
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências. 

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de  vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  

 



4                   UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020    Odontologia  O pensamento é ensaio da ação.  

12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer, cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a  formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

O caso a seguir serve de referência para responder às questões 16 e 17. 

A leucemia representa vários tipos de malignidade que consistem na substituição das 

células-tronco hematopoiéticas por células neoplásicas, com consequente redução no 

transporte de oxigênio. Pode evoluir de forma aguda ou crônica e apresenta características 

clínicas distintas. 

16. A forma clínica da leucemia que se manifesta predominantemente em crianças é a  

A) mielóide crônica. 

B) mielóide aguda.  

C) linfoblástica aguda. 

D) linfocítica crônica. 

 

17. O sinal clínico mais frequente na cavidade bucal do paciente leucêmico é  

A) abscesso gengival agudo. 

B) hemorragia gengival provocada.  

C) doença periodontal aguda.  

D) hemorragia gengival espontânea.  

 

18. A dentinogênese imperfeita afeta dentes decíduos e permanentes, sendo mais grave na 

dentição decídua. Apesar de os órgãos pulpares estarem geralmente obliterados pela 

produção excessiva de dentina, as câmaras pulpares podem demonstrar volumes normais ou 

aumentados. Os achados radiográficos que caracterizam a dentinogênese imperfeita são  

A) constrição cervical, raízes delgadas e obliteração tardia da polpa. 

B) coroas bulbosas, calcificações pulpares e hipoplasia de esmalte.  

C) constrição cervical, raízes delgadas e hipoplasia de esmalte.  

D) coroas bulbosas, obliteração precoce da polpa e hipoplasia de esmalte.  

 

19. A periodontite agressiva localizada acomete pacientes com faixa etária de 11 a 13 anos e se 

caracteriza pela perda de inserção localizada dos incisivos e primeiros molares com 

envolvimento de, no máximo, 2 dentes. Além dos patógenos do biofilme dental, o 

microorganismo presente em mais de 90% dos sítios acometidos é  

A) Porphyromonas gingivalis. 

B) Candida albicans. 

C) Actinomycetecomitans.  

D) Treponema denticola. 

 

20. O paciente J.M.S., 7 anos de idade, compareceu à clínica de odontopediatria, apresenta ndo 

aumento de volume translúcido na mucosa gengival, sobreposta à coroa do incisivo central 

permanente em erupção. O diagnóstico clínico da lesão é  

A) cisto gengival do recém-nascido. 

B) odontoma complexo. 

C) cisto de erupção.  

D) cisto dentígero. 
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21. A sífilis é uma infecção crônica causada pelo Treponema pallidum, e sua transmissão ocorre 

por meio do contato sexual ou da mãe para o feto. Nos últimos 10 anos, a prevalência da 

sífilis congênita aumentou consideravelmente, e a OMS declarou que o número de crianças 

infectadas se igualou à AIDS neonatal. São consideradas alterações dentárias que 

constituem achados patognomônicos de diagnóstico da sífilis congênita:  

A) a presença de caninos com diâmetro menor no terço incisal da coroa, hipoplasia  em todas 
as superfícies do dente, e de molares com projeções globulares na superfície oclusal.  

B) a presença de incisivos com diâmetro menor no terço médio da coroa, margem incisal 
afunilada com área central de hipoplasia, e de molares com projeções globu lares na 
superfície oclusal. 

C) a presença de caninos com diâmetro maior no terço cervical da coroa, margem incisal 
afunilada com área central de hipoplasia, e de molares com projeções globulares na 
superfície oclusal. 

D) a presença de incisivos com diâmetro mesio-distal maior no terço médio da coroa, margem 
incisal afunilada com área central de hipoplasia, e de molares com projeções globulares na 
superfície oclusal. 

 

22. Ocasionalmente, os recém-nascidos podem apresentar dentes acessórios no momento do 

nascimento ou nos 30 primeiros dias que se seguem. Considerando esses dois momentos da 

cronologia da erupção, esses dentes são denominados, respectivamente,  

A) natais e neonatais.  

B) supranumerários e suplementares.  

C) neonatais e suplementares.  

D) supranumerários e rudimentares.  

 

23. A polpa é um tecido conjuntivo frouxo, reagindo à invasão bacteriana com uma inflamação 

crônica, capaz de produzir tecido de granulação hiperplásico, o qual se projeta para 

superfície oclusal do dente, ocupando o espaço de tecido mineralizado destruído pela cárie. 

Essa patologia pulpar que acomete, principalmente, crianças e adultos jovens é denominada 

pulpite 

A) crônica ulcerosa.   C) aguda purulenta.  

B) crônica hiperplásica.   D) aguda serosa.  

 

24. O abcesso periapical agudo é um processo infeccioso, resultante da necrose pulpar, que, 

quando não tratado, provoca a disseminação do pus, através dos planos teciduais de menor 

resistência. O trajeto estabelecido para drenagem do exsudato purulento é denominado  

A) sequestro ósseo. 

B) bolsa periodontal. 

C) parúlide. 

D) fístula.  

 

25. Considerando os princípios éticos normatizados pela Resolução nº 466/2012 -CEP-UFRN, nas 

pesquisas cujos sujeitos sejam pacientes odontopediátricos, além do TCLE assinado pelo pai 

ou responsável, exige-se 

A) anuência da instituição.  

B) termo de gravação de voz. 

C) avaliação do risco.  

D) termo de assentimento. 
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26. Conhecer as características do sistema estomatognático  do neonato é importante na boa 

condução de uma atenção odontológica precoce, o que favorece um harmonioso crescimento 

das estruturas que compõem esse sistema. Sobre essa temática, analise as afirmações 

abaixo. 
 

I 
Ao nascimento, as crianças apresentam uma posição anterior da mandíbula em 
relação à maxila. O terço inferior do rosto é o maior se comparado aos outros terços.  

II 
Têm-se, nessa fase, pequenos e descoordenados movimentos mandibulares devido ao 
pouco desenvolvimento da cavidade articular e do côndilo. 

III 
A dentição decídua se completa no período entre 24-30 meses, quando acontece a 
erupção dos segundos molares decíduos.  

IV 
Os dentes natais sempre são elementos dentários supranumerários, necessitando, 
assim, da remoção cirúrgica para não comprometer os dentes da série normal. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 
27. Os hábitos orais deletérios, em especial a sucção sem base nutricional, podem aplicar forças 

aos dentes e às estruturas dentoalveolares e, dependendo da sua frequência, duração e 

intensidade, podem estar associados a deformações como  

A) .altura facial diminuída, overbite aumentado e mordida aberta anterior.  

B) overjet aumentado, overbite reduzido e mordida cruzada posterior 

C) overjet reduzido, mordida cruzada anterior e posterior.  

D) overbite reduzido, altura facial reduzida e apinhamentos anteriores.  

 
28. A ausência congênita de um ou mais dentes decíduos (hipodontia ) tem uma prevalência de 

0,1-0,9% e, quase sempre, afeta os incisivos superiores e os primeiros molares decíduos. Na 

dentição permanente, tem uma prevalência maior, de 3,5 a 6,5 %. Excluindo os terceiros 

molares, o dente permanente mais frequentemente ausente é o 

A) incisivo lateral inferior, seguido do primeiro pré-molar superior. 

B) segundo pré-molar superior, seguido do primeiro pré-molar inferior. 

C) canino inferior, seguido do incisivo lateral superior  

D) segundo pré-molar inferior, seguido pelo incisivo lateral superior. 

 
29. Os dentes decíduos possuem aspectos que os diferem dos dentes permanentes. Conhecer 

essas diferenças é imprescindível para entender como as doenças se instalam e progridem 

em tais estruturas. Sobre características das estruturas constituintes dos dentes decíduos, 

considere as afirmações abaixo. 
 

I 
Os dentes decíduos anteriores apresentam a distância cervico-incisal maior do que a 
distância mesio-distal. Nos permanentes, essas distâncias são proporcionais.  

II 
As raízes dos decíduos são menores e mais delgadas do que as dos permanentes. 
Nos dentes anteriores decíduos, as raízes são maiores em proporção à coroa e, no 
sentido mesiodistal, são mais estreitas.  

III 
Os dentes decíduos apresentam uma divergência para cervical e um ponto de contato 
mais definido em relação aos dentes permanentes.  

IV 
A câmara pulpar é mais ampla proporcionalmente à coroa e acompanha a morfologia 
externa da coroa. Os cornos pulpares são mais altos e próximos à junção 
amelodentinária. 

 

Das afirmações, estão corretas  

A) I e III.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e IV. 
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30. A presença ou não de diastemas na região anterior (superior e inferior) permitirá classificar a 

arcada decídua em tipo I ou II de Baume. Tal classificação é de grande relevância como fator 

preditivo na instalação de futuras maloclusões. Sobre essa classificação, analise as 

afirmações abaixo. 
 

I 
No arco Tipo I de Baume, há diastemas nos dentes anteriores, favorecendo a irrupção 
dos permanentes. 

II 
No arco Tipo II de Baume, não há diastemas nos dentes anteriores, favorecendo a 
aparição de apinhamento após a irrupção dos permanentes.  

III 
No arco Tipo II de Baume, não há a presença dos espaços primatas nos dentes 
decíduos, podendo ou não haver diastemas nos dentes anteriores.  

IV 
No arco Tipo I de Baume, não há diastemas nos dentes anteriores decíduos, podendo 
ou não haver espaços primatas. 

 

Das afirmações, estão corretas  

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

 

31. O profissional que exerce odontopediatria, além do conhecimento técnico -científico, deve 

estar disposto a desenvolver a capacidade de lidar com a criança, de forma a conseguir 

melhorar a relação humana de empatia e confiança, facilitando o tratamento odon tológico. É 

uma técnica utilizada em odontopediatria, em que se aplica a limitação da liberdade de 

movimentos do paciente, a fim de diminuir o risco de ferimento e permitir o desenvolvimento 

seguro do tratamento: 

A) estabilização protetora. 

B) mão sobre a boca. 

C) sedação consciente. 

D) reforço positivo. 

 

32. Recursos psicológicos para o manejo da criança no consultório odontológico são eficazes 

para familiarizar a criança a esse ambiente, diminuindo seus medos e suas ansiedades. 

Sobre esses recursos, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
A técnica do falar-mostrar-fazer consiste em apresentar gradativamente alguns 
instrumentos e procedimentos odontológicos para a familiarização da criança.  

II 
Distração é a técnica de prender a atenção do paciente nos procedimentos 
odontológicos para que, assim, ele possa colaborar e participar ativamente do 
atendimento em curso. 

III 
O reforço positivo utiliza a troca e consiste em prometer uma recompensa para que a 
criança obtenha um comportamento satisfatório durante  o atendimento odontológico. 

IV 
Uso do faz-de-conta são atribuições a propriedades imaginárias de objetos ou 
eventos. A criança é capaz de entender o faz-de-conta e usar processos mentais de 
forma representacional. 

 

Das afirmações, estão corretas  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
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33. Adaptações de técnicas radiográficas convencionais para a criança são necessárias para 

viabilizar os exames de imagem de uma maneira eficaz e confortável para ela. A técnica 

adaptada conhecida como radiografia oclusal modificada permite a visualização de canino a 

canino (inferior e superior), cujo princípio é posicionar  

A) o filme periapical infantil com o maior longo eixo entre as comissuras labiais e manter em 
posição com o uso de posicionadores. Para os superiores, os raios-X incidem na ponta do 
nariz. Nos inferiores, incidem na base da mandíbula.  

B) o filme oclusal padrão com o maior longo eixo perpendicular ao plano sagital mediano e 
manter em posição com os dentes em oclusão. Para os superiores, os raios -X incidem na 
glabela do paciente. Nos inferiores, incidem sobre o mento.  

C) o filme periapical adulto com o maior longo eixo entre as comissuras labiais e manter em 
posição com os dentes em oclusão. Para os superiores, os raios -X incidem na ponta do 
nariz. Nos inferiores, incidem sobre o mento.  

D) o filme oclusal dobrado com o maior longo eixo entre as comissuras labiais e manter em 
posição com o auxílio do polegar da criança. Para os superiores, os raios -X incidem na 
ponta do nariz. Nos inferiores, incidem na base da mandíbula. 

 

34. A utilização de anestésicos tópicos é uma etapa de grande relevância adotada como rotina na 

prática da odontopediatria. Atenção especial deve ser dada para que a técnica seja realizada 

de maneira segura e eficiente. No que tange à segurança e eficiência dos anestésicos 

tópicos, é sabido que 

A) os anestésicos tópicos não devem ser utilizados em áreas ulceradas por aumentar a 
absorção e, consequentemente, a toxicidade.  

B) a forma de apresentação em spray é a mais segura para uso em crianças por aumentar a 
área de abrangência. 

C) a mucosa deve estar úmida no ato da colocação do anestésico tópico para garantir a sua 
eficácia. 

D) os anestésicos tópicos devem ser colocados em grande quantidade (2g) para favor ecer a 
sua absorção. 

 

35. Para compensar o efeito vasodilatador provocado pelo agente anestésico, os 

vasoconstritores são associados, garantindo inúmeros benefícios, tais como  

A) a redução da absorção sistêmica e o aumento da duração do efeito da anestesia.  

B) o aumento da absorção sistêmica e a redução do efeito da anestesia.  

C) o aumento da absorção sistêmica conferindo menor risco de toxicidade.  

D) a redução da absorção sistêmica e o aumento da vascularização na área anestesiada.  

 

36. A dose máxima dos agentes anestésicos injetáveis é extremamente relevante em odontologia 

pediátrica, em que há uma grande variação de peso entre os pacientes e, portanto, nem 

todos os pacientes devem receber quantidades iguais de anestésico local para o m esmo 

procedimento. Ao eleger o uso de Mepivacaína a 2% com adrenalina de 1:100.0000 a ser 

administrado com segurança a um paciente de 30 kg, considerando a dose máxima de 

4,4mg/kg, o número de tubetes e a dose máxima (mg) que podem ser usados são, 

respectivamente, 

A) 1 tubete e 44 mg. 

B) 3 tubetes e 132 mg. 

C) 5 tubetes e 220 mg. 

D) 2 tubetes e 88 mg. 
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37. Erros na técnica de injeção (intravascular ou por quantidade) assim como falha nas 

orientações pós-operatórias podem desencadear efeitos tóxicos ou danos  aos tecidos 

anestesiados.  Sobre o uso de anestésicos, analise as afirmações abaixo.  
 

I 
Após procedimento anestésico, é necessário orientar o paciente e a família sobre os 
cuidados para evitar lacerações dos tecidos orais por mordidas autoinduzidas  e optar, 
preferencialmente, por anestésicos de curta duração.  

II 
O fato de as crianças apresentarem menor peso corporal em relação ao adulto não 
interfere no risco de toxicidade dos anestésicos, uma vez que são utilizados 
vasoconstrictores associados. 

III 
Nos minutos imediatos à administração dos anestésicos, é inevitável acompanhar o 
paciente caso apareçam sinais do sistema nervoso central e/ou cardiorrespiratórios 
típicos de intoxicação por anestésicos.  

IV 
A presença de reações de hipersensibilidade relacionadas ao uso de anestésicos em 
crianças deve-se a falhas como injeção intravascular ou quantidade excessiva de 
anestésico administrado. 

 

Das afirmações, estão corretas 

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

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

 

38. Os anti-inflamatórios são fármacos indicados em odontopediatria para a prevenção e o 

controle da dor e do edema de intensidade mais pronunciada, decorrentes de intervenções de 

maior complexidade. Um excelente anti-inflamatório indicado para pacientes adul tos não deve 

ser prescrito para crianças menores que 12 anos de idade, pois seu uso pode levar a 

alterações no desenvolvimento dos rins, chamada de Síndrome de Reyes. Trata -se do uso de 

A) dexametasona. 

B) ibuprofeno. 

C) nimesulida. 

D) betametasona. 

 

39. A utilização da sedação com óxido nitroso e oxigênio é uma alternativa para o controle do 

medo odontológico embora algumas dificuldades possam surgir para a adoção da técnica em 

pacientes pediátricos. São consideradas limitações para o uso dessa técnica em crianças:  

A) a dificuldade de titulação dos gases e o risco de escape do oxido nitroso.  

B) o risco de causar tromboflebite e a grande dimensão da máscara facial.  

C) a manutenção da máscara na posição adequada e o uso em respiradores orais.  

D) o uso em crianças com ânsia de vômito e o longo tempo de duração do seu efeito.  

 

40. Uma criança de 3 anos de idade foi conduzida ao consultório odontológico pelos seus pais 

logo após um traumatismo envolvendo a cavidade oral. Ao exame das estruturas orais, foi 

percebida uma discreta mobilidade no elemento dentário 51, discreto sangramento via sulco 

gengival e ausência de deslocamento. Durante a percussão, a criança reagiu ao examinar o 

elemento dentário 61 que também foi traumatizado, porém não apresentava mobilida de nem 

sangramento. O diagnóstico clínico para os traumatismos ocorridos nos dentes 51 e 61 são, 

respectivamente, 

A) subluxação e concussão. 

B) luxação e subluxação. 

C) concussão e intrusão. 

D) suluxação e exarticulação. 
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41. Criança com 7 anos de idade sofreu um acidente ao praticar esporte. Esse acidente resultou 
na fratura coronária do elemento dentário 21. Ao exame clínico, percebeu -se a fratura com 
comprometimento do esmalte e da dentina e pequena exposição pulpar. Ao exame 
radiográfico, não se encontrou nenhum tipo de alteração e se diagnosticou que o dente ainda 
não possuía sua rizogênese completada. Decorridos 40 minutos do acidente, o responsável 
conduziu a criança para a assistência odontológica e não localizou o fragmento do dente  
envolvido no traumatismo. A sequência terapêutica indicada é:  

A) proteção da área de exposição pulpar com cimento de hidróxido de cálcio + forramento 
com cimento de ionômero de vidro + procedimento restaurador definitivo com resina 
composta. 

B) proteção da área de exposição pulpar com hidróxido de cálcio pró-análise + cimento de 
hidróxido de cálcio + procedimento restaurador definitivo com resina composta.  

C) pulpotomia com pasta de hidróxido de cálcio e soro + procedimento restaurador provisório 
com cimento de ionômero de vidro. 

D) pulpectomia com pasta à base de hidróxido de cálcio com veículo oleoso do tipo 
propilenoglicol + procedimento restaurador definitivo com resina composta.  

 
42. A terapêutica adotada nas fraturas radiculares de dentes decíduos depende da avaliação de 

aspectos como a localização da fratura, a justaposição dos fragmentos, o grau de contaminação 
e a saúde geral do paciente. Ao observar esses aspectos, deve-se considerar que, 

A) no terço médio, as fraturas transversais são as de piores prognóstico e as de localização 
cervical de prognóstico mais favorável.  

B) nas fraturas transversais no terço apical, o acompanhamento clínico e radiográfico é 
indicado e, normalmente, o fragmento apical é reabsorvido.  

C) quando há deslocamento do fragmento coronário, deve-se optar pela redução e contenção 
rígida por um período de 8 a 10 dias.  

D) quando há fraturas de direcionamento longitudinal, deve-se optar por um tratamento 
conservador pela facilidade de reparo dos dentes decíduos.  

 
43. Em uma criança de 7 anos de idade, os elementos dentários 36 e 46 encontram -se em 

processo de irrupção, sem contato com o antagonista e com persistente acúmulo de biofilme 
dentário após repetidas sessões de orientação de higiene oral. Ao exame clínico minucioso, 
detectou-se presença de lesões com manchas brancas por cárie tendo um aspecto opaco e 
rugoso. Para esses elementos dentários, indica-se selar com 

A) resina do tipo flow por possuírem carga suficiente para resistir aos esforços oclusais  
quando o dente entrar em oclusão com o antagonista.  

B) selantes de fóssulas e fissuras ocluais do tipo resinoso pela sua maior penetrabilidade e 
adesão às áreas desmineralizadas.  

C) cimento de Ionômero de vidro convencional pela propriedade cariostática embora 
apresente pouca resistência mecânica.  

D) cimento de ionômero de vidro modificado por resina, pois liberam quantidade de flúor que 
excede os convencionais. 

 
44. A Técnica de Restauração Atraumática garante um tratamento definitivo para dentes 

comprometidos pela cárie dentária de maneira simplificada. Ela consiste na  

A) ausência de isolamento do campo operatório e na utilização de instrumentos rotatórios em 
baixa rotação para o preparo cavitário, seguido da restauração com cimento de ionômero 
de vidro modificado por resina. 

B) ausência de anestesia e na utilização de instrumentos manuais para a remoção seletiva da 
dentina cariada, seguida da restauração com cimento de ionômero de vidro convencional . 

C) realização de anestesia apenas do tipo transpapilar  para o isolamento do campo 
operatório, no preparo cavitário com instrumentos manuais e na restauração com qualquer 
material do tipo adesivo. 

D) realização de anestesia e isolamento do campo operatório para os casos com 
envolvimento pulpar, seguido do tratamento conservador da polpa, e na restauração com 
cimento de ionômero de vidro convencional.  
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45. Uma vez comprometido por lesões cariosas extensas e profundas, os dentes decíduos são 

mais susceptíveis ao envolvimento patológico da polpa devido a características que os 

diferenciam dos dentes permanentes. São características dos dentes decíduos que favorecem 

as patologias pulpares:  

A) menor espessura de dentina e cornos pulpares mais proeminentes.  

B) assoalho da câmara pulpar mais espesso e dentina mais mineralizada.  

C) ausência de foraminas assessórias na região da furca  e maior espessura de dentina. 

D) dentina menos mineralizada e túbulos dentinários mais estreitos.   

 
46. Diante da progressão da cárie em dentes decíduos, é importante observar, ao exame 

radiográfico, o nível de reabsorção radicular, aspecto de grande relevância na tomada de 

decisão sobre a conduta terapêutica a ser adotada, uma vez que  

A) alterações regressivas do tecido pulpar são observadas na fase final da reabsorção 
fisiológica, após 2/3 de raiz reabsorvida, o que contraindica qualquer tipo de tratamento 
conservador da polpa. 

B) a exodontia do dente lesado pelo processo carioso com dano irreversível da polpa está 
indicada quando 1/3 da sua raiz foi reabsorvida, pois não há mais possibilidade de reparo 
das áreas comprometidas. 

C) o dente decíduo, se houver sinais radiográficos de início de rizólise, perde sua capacidade 
de resposta frente a tratamentos conservadores pulpares, devendo-se optar pela terapia 
pulpar radical. 

D) o dente decíduo, com uma reabsorção fisiológica avançada de mais de 2/3 de raiz 
reabsorvida requer a pulpotomia como tratamento de eleição, pois a capacidade de 
resposta da polpa não está condicionada à rizólise.  

 

47. Na remoção seletiva da dentina cariada, recomenda-se a remoção da dentina infectada da 

parede pulpar e a manutenção da dentina afetada para evitar a exposição pulpar. A 

permanência da dentina afetada é possível por se tratar de  

A) uma dentina bastante amolecida, com ligações intermolecula res de colágeno 
irreversivelmente quebradas e cerca de 0,1% de bactérias encontradas na zona infectada.  

B) uma dentina enegrecida, que é rica em colágeno e apresenta ausência total de bactérias 
remanescentes. 

C) uma dentina desestruturada e com baixo teor de cálcio, porém livre de bactérias e com 
grande potencial de reparo. 

D) uma dentina mais firme, com prolongamentos de odontoblastos e ligações 
intermoleculares de colágeno mantida e presença de cerca de 0,1% de bactérias 
encontradas na zona infectada. 

 

48. É um método conservador amplamente utilizado na terapia pulpar de dentes decíduos devido 

à grande exposição acidental da polpa ou à exposição pulpar por lesão cariosa:  

A) capeamento pulpar indireto.     C) pulpectomia. 

B) capeamento pulpar direto.     D) pulpotomia.  

 

49. A utilização do hidróxido de cálcio como material de eleição na terapia pulpar de dentes 

decíduos deve-se a suas inúmeras propriedades. Em relação a esse material obturador, 

analise as afirmações abaixo.  
 

I Destrói a parede das bactérias pela desintegração dos fosfolipídeos.  

II Libera o gás carbônico que será utilizado por algumas bactérias anaeróbias.  

III 
Desnatura o tecido orgânico, tornando menos susceptível a dissolução do material 
necrótico. 

IV Modifica o pH do meio pela liberação dos íos OH
-
. 

 

São propriedades do hidróxido de cálcio as presentes nos itens   

A) II e III.  B) I e II.  C) I e IV.  D) III e IV. 
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50. É uma alteração qualitativa do esmalte de origem sistêmica que envolve de 1  até 4 primeiros 

molares permanentes surgindo, frequentemente, associada a incisivos permanentes. A sua 

etiologia inclui, como possível causa, uma combinação de fatores, como problemas na 

gestação e no parto, alterações sistêmicas na primeira infância e pr edisposição genética. 

Clinicamente, caracteriza-se por opacidades demarcadas de coloração branca, amarela ou 

castanha, de superfície lisa e espessura normal de esmalte. Nos casos mais severos, o 

esmalte pode romper-se com facilidade. Trata-se de 

A) hipomineralização molar incisivo. 

B) hipoplasia de turner. 

C) fluorose dentária. 

D) amelogênese imperfeita. 
 

51. A manutenção de uma base metodológica uniforme é um requisito importante quando se 
considera a realização de estudos seccionais como um componente de destaque nas 
estratégias de vigilância da saúde bucal. No caso particular das doenças e dos agravos 
bucais, em sua maioria, não são possíveis nem convenientes avaliações a partir da mera 
aferição da prevalência, estabelecida pelo diagnóstico, no indivíduo, da presença ou ausência 
de doença. Historicamente, têm sido desenvolvidos diversos índices voltados para  a análise 
das condições bucais mais prevalentes (cárie, doença periodontal, oclusopatias, fluorose, 
entre outras), no sentido de serem verificadas, além da prevalência, a extensão da gravidade 
ou a magnitude dos agravos bucais. A despeito de seu acentuado declínio em crianças e 
adolescentes, observado tanto em nível mundial como nacional, a cárie dentária continua 
sendo o principal problema de saúde bucal a ser enfrentado no Brasil. Sobre o s índices 
utilizados no SB Brasil 2010 para aferir cárie dentária,  

A) a identificação das necessidades propriamente ditas e da presença de lesões incipientes 
(mancha branca inativa) foi feita por meio do registro das necessidades de tratamento.  

B) o índice preconizado pelo CFO, do qual se pode inferir o CPO -D médio (dentição 
permanente) e o ceo-d (dentição decídua) foi utilizado.  

C) uma maior qualificação do índice pode ser proporcionada pela combinação das distintas 
medidas de necessidades de tratamento.  

D) a avaliação das necessidades coletivas e o diagnóstico da cárie de raiz em relação à Oral 
Health Surveys: Basic Methods  foram acrescentadas a SB Brasil 2010. 

 

52. A primeira proposta da OMS para avaliar condições populacionais de oclusão dentária 
apareceu em 1987, na terceira edição do Oral Health Surveys: Basic Methods . O índice 
propunha uma classificação bastante simplória das condições de cada indivíduo, 
considerando a presença e o grau de alguma oclusopatia com a seguinte codificação: 0 - 
nenhuma oclusopatia; 1 - oclusopatia leve; e 2 - oclusopatia moderada ou grave. Esse 
modelo, apesar de apontar para uma possibilidade de padronização em termos mundiais, era 
muito limitado, subjetivo e excessivamente simplificado. Em sua quarta edição, o manual da 
OMS propôs um novo índice de avaliação de oclusopatias, chamado DAI (Í ndice de Estética 
Dental - sigla derivada da expressão inglesa Dental Aesthetic Index). Desse modo, no 
inquérito populacional SB Brasil 2010, o DAI foi utilizado para avaliação das anormalidades 
dentofaciais. Considere as afirmativas abaixo sobre esse novo índice: 

 

I 
O DAI foi utilizado no SB Brasil 2010, na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 
anos. 

II O DAI só permite avaliar os problemas oclusais na dentição decídua.  

III 
No SB Brasil 2010, a oclusão na dentição decídua foi avaliada com o emprego do 
Índice de Foster & Hamilton. 

IV 
Três grandes dimensões são avaliadas no DAI: o periodonto, o espaço e a oclusão 
propriamente dita. 

 

Das afirmações, estão corretas  

A) II e III.  B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
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53. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral 

(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca) e está entre as principais 

causas de óbito por neoplasias. O câncer de boca é uma doença que pode ser pr evenida de 

forma simples, desde que seja dada ênfase à promoção à saúde, ao aumento do acesso aos 

serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. Sobre a prevenção do câncer bucal, considere 

as abordagens abaixo. 
 

I 
Integrar a Equipe Saúde Bucal aos programas de controle do tabagismo, etilismo e 
outras ações de proteção e prevenção do câncer.  

II 
Informar sistematicamente a população sobre locais de referência para exame de 
diagnóstico precoce do câncer de boca.  

III 
Estabelecer o diagnóstico precoce por meio de uma boa anamnese seguida de um 
correto e completo exame da cavidade bucal.  

IV 
Elencar procedimentos cirúrgicos e protéticos destinados a repor as perdas estéticas 
e funcionais causadas pela doença.  

 

São consideradas abordagens coletivas quanto ao câncer bucal as presentes nos itens   

A) III e IV. 

B) I e III. 

C) I e II.  

D) II e IV. 
 
54. O profissional deve arbitrar o valor da consulta e dos procedimentos odontológicos, 

respeitando as disposições do Código de Ética Odontológico e comunicando previamente ao 

paciente os custos dos honorários profissionais. O cirurgião-dentista deve evitar o 

aviltamento ou submeter-se a tal situação, inclusive por parte de convênios e 

credenciamentos, e não propor valores dos serviços profissionais fixados de forma irrisória ou 

inferior aos referenciais para procedimentos odontológicos. Considerando os honorários 

profissionais, constitui infração ética:  

A) comercialização de atestados odontológicos, recibos, notas fiscais, ou prescrições de 
especialidades farmacêuticas. 

B) a participação de cirurgião-dentista e entidades prestadoras de serviços odontológicos em 
cartão de descontos, caderno de descontos, “gift card” ou “vale presente”.  

C) recebimento ou cobrança de remuneração adicional de paciente atendido em instituição 
privada, ou sob convênio ou contrato.  

D) oferta de serviços gratuitos a quem não possa remunerá-los adequadamente bem como 
oferecer seus serviços profissionais como prêmio.  

 
55. Na comunicação e divulgação de serviços odontológicos, é obrigatório constar o nom e e o 

número de inscrição da pessoa física ou jurídica bem como o nome representativo da 

profissão de cirurgião-dentista e das demais profissões auxiliares regulamentadas. Poderão 

ainda constar na comunicação e divulgação:  

A) a expressão "clínico geral", pelos profissionais que exerçam atividades pertinentes à 
Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de graduação ou em 
cursos de pós-graduação. 

B) as áreas de atuação, os procedimentos e as técnicas de tratamento, independente de 
serem precedidos do título da especialidade registrada no Conselho Regional ou 
qualificação profissional de clínico geral.  

C) os anúncios ou a divulgação de títulos, qualificações, especialidades que o dentista não 
tenha, sem registro no Conselho Federal, ou que não sejam por ele reconhecidas pelos 
Conselhos Regionais. 

D) a área da atuação, os anúncios ou a divulgação de técnicas, as terapias de tratamento 
assim como instalações e equipamentos que não tenham seu registro validado pelos 
órgãos competentes. 
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