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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 55 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato 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. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem público.  

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabili tação. 

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo  para a complexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma  humanizada.   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são : 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.  

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS. 
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte, a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos.  

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações. 

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra. 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra. 

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é  

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica do trabalho em  equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. De acordo com a Nota Técnica da ANVISA nº 04/2020, os resíduos provenientes da 
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pela COVID-19 devem ser 
enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 
2018. 

A forma recomendada para descarte dos resíduos da clínica odonto lógica é acondicioná-los 
em 

A) recipientes com tampa provida de abertura, com contato manual, sem cantos 
arredondados. 

B) sacos recicláveis, que devem ser substituídos uma vez a cada 72 horas.  

C) saco branco, que deve ser substituído, quando atingirem 2/3 de sua capacidade. 

D) recipientes com tampa provida de sistema de pedal e sacos resistentes à ruptura e a 
vazamento. 

 

17. As necessidades básicas sociais, psicológicas e educacionais das crianças portadoras de 
necessidades especiais foram regulamentadas pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 
Essa lei prevê assistência às crianças que apresentam limitações motoras, disfunç ão renal, 
defeitos congênitos ambientais, deficiências visual, auditiva e fonética bem como às que são 
diabéticas, cardiopatas, HIV positivas ou transplantadas, sem outras limitações.  

No tocante ao atendimento a tais agravos nas unidades básicas de saúde,  há princípios que 
devem nortear o atendimento a essas crianças com necessidades especiais, considerando os 
princípios bioéticos. Conforme esses princípios, as unidades básicas de saúde deverão  

A) elaborar novos paradigmas de promoção de saúde, para contro le da cárie e da doença 
periodontal no paciente com necessidades especiais.  

B) disponibilizar atendimento multidisciplinar, com pessoal que tenha conhecimento técnico, 
científico e formação humanística.  

C) prover a unidade de atendimento com equipamentos para sedação inalatória com óxido 
nitroso/oxigênio. 

D) disponibilizar atendimento às urgências, para eliminação da dor, e tratamento restaurador 
atraumático. 

 

18. O fibroma ossificante juvenil é uma lesão que se distingue dos demais fibromas em função de 
idade, sítios de acometimento e comportamento clínico. São características clínicas do 
fibroma ossificante juvenil:  

A) lesões múltiplas, crescimento rápido e infiltrativo, média de 11 a nos de idade. 

B) lesões circunscritas, crescimento lento e expansivo, média de 18 anos de idade.  

C) lesões múltiplas, crescimento lento e expansivo, média de 18 anos de idade.  

D) lesões circunscritas, crescimento rápido e infiltrativo, média de 11 anos de idade. 
 

19. Os defeitos congênitos mais comuns que afetam o crânio e a face são as fissuras de lábio e 
palato. Tanto fatores ambientais como genéticos podem estar envolvidos na formação dessas 
fissuras. Considerando a patogênese de tais defeitos,  

A) a fissura palatina é resultado da falha na fusão dos processos palatinos entre si, com o 
septo nasal ou com o palato primário.  

B) as fissuras de lábio e palato são anormalidades congênitas, distintas e independentes, e 
não ocorrem concomitantemente com frequência. 

C) a forma comum da fissura labial é o resultado da falta de fusão dos processos nasais 
laterais com o processo maxilar.  

D) a fase mais crítica para o desenvolvimento do palato estende-se do final da terceira 
semana até o início da nona semana de vida intrauterina. 
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20. O freio lingual muito curto pode resultar em graus variáveis de diminuição da mobilidade 

lingual. A alteração congênita caracterizada pela inserção do freio lingual muito próximo da 

ponta da língua, com aspecto fibroso ou muscular, é denominada de  

A) glossite migratória benigna. 

B) língua fissurada. 

C) anquiloglossia. 

D) freio tetolabial persistente. 

 

21. A gengivo-estomatite herpética primária ocorre entre 6 meses e 5 anos de idade e se 

caracteriza clinicamente por febre, linfadenopatia, anoxia e lesões orais dolorosas. Elas são 

representadas por vesículas puntiformes, que se rompem rapidamente, formando ulcerações 

recobertas por membrana fibrinosa. O agente etiológico envolvido na patogênese da gengivo -

estomatite herpética primária aguda é 

A) HTLV-1.   B) HSV-1.  C) HHV-3.  D) HHV-5. 

 

22. Os cistos gengivais do recém-nascido surgem como pequenas pápulas esbranquiçadas, 

geralmente múltiplas, na mucosa que recobre o processo alveolar dos neonatos. Sabendo 

que se originam dos remanescentes da lâmina dentária e contêm ceratina no seu interior, a 

conduta indicada é 

A) realizar cirurgia. 

B) realizar punção. 

C) aguardar remissão espontânea. 

D) associar punção e cirurgia. 

 

23. O abscesso periapical agudo pode ocorrer quando uma grande quantidade de bactérias 

ultrapassa o limite do periápice e provoca uma reação inflamatória intensa, a qual pode 

ocasionar dor espontânea pulsátil, lancinante e localizada, com tumefação intra ou extraoral.  

Quando o paciente apresenta quadro de abscesso periapical agudo, com sintomatologia 

dolorosa, edema extenso com ponto de flutuação intrabucal, a conduta clínica que o 

profissional deve adotar, frente à situação de urgência, é:  

A) drenagem da coleção purulenta, via acesso coronário; e medicação sistêmica 

(antiinflamatório e analgésicos). 

B) eliminação da coleção purulenta, via acesso coronário; e agendamento de retorno (24 a 48  

horas). 

C) drenagem da coleção purulenta, via incisão extrabucal; e agendamento de retorno (24 a 48  

horas). 

D) eliminação da coleção purulenta, via incisão intrabucal; e medicação sistêmica 

(antibioticoterapia e analgésicos). 

 

24. A leucemia linfoblástica aguda ocorre, predominantemente, em crianças e representa uma 

das malignidades mais comuns da infância. A maior parte dos sinais e sintomas clínicos são 

resultantes da redução dos números de leucócitos e hemácias normais, com consequente 

redução no transporte de oxigênio, que causa fadiga e dispneia, após esforço leve.  

A cavidade bucal representa um sítio de acometimento de lesões resultantes de 

trombocitopenia, que incluem  

A) úlceras neotropênicas e herpéticas.  

B) petéquias e hemorragia gengival espontânea.  

C) candidíase oral e úlceras neotropênicas. 

D) aumento de volume gengival difuso e úlcera.  
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25. Durante o processo de reparação tecidual, a proliferação não con tínua das células epiteliais é 

controlada por diversos fatores de crescimento celular. Nessa fase do reparo tecidual, há 

envolvimento  

A) do fator de necrose tumoral, que estimula a degradação de colágeno e participa do 

processo de remodelamento do tecido conjuntivo neoformado. 

B) da interleucina I (IL-1), capaz de inibir a proliferação fibroblástica, impedindo a formação 

deficiente da cicatriz. 

C) do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), capaz de promover a proliferação 

de fibroblastos e angiogênese. 

D) do fator de crescimento epidérmico, capaz de estimular a proliferação de células 

epidérmicas e fibras musculares lisas.  

 

26. Nas infecções que acometem a cavidade bucal, a eleição correta do fármaco é etapa 

essencial para o sucesso da terapêutica medicamentosa. Diante disso, analise as afirmativas 

abaixo sobre esses fármacos. 
 

I Amoxicilina é o antibiótico de primeira escolha em odontopediatria.  

II 
Azitromicina, em casos de alergias às penicilinas, é uma opção de uso em infecções 

bacterianas na cavidade bucal de crianças.  

III 
Ácido Clavulânico deve ser associado à amoxicilina em casos de infecções leves, tipo 

herpes simples. 

IV 
Clindamicina deve ser prescrito em associação à amoxicilina para crianças em 

infecções bacterianas graves. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 

27. A profilaxia antibiótica se faz necessária para evitar a endocardite bacteriana em pacientes 

que apresentam risco. Os pacientes de maior risco na odontologia infantil são portadores de 

A) lesões valvares congênitas ou adquiridas quando submetidos a procedimentos invasivos 

que gerem sangramento. 

B) prolapso da valva mitral quando submetidos a qualquer procedimento odontológico , 

independente de sua natureza.  

C) doença metabólica do tipo diabetes descompensada quando submetidos a procedimentos 

invasivos que gerem sangramento.  

D) defeitos do septo atrial quando submetidos a procedimento odontológico invasivos de 

qualquer natureza. 

 

28. O objetivo da utilização de fluoretos em odontologia, direcionados a populações ou a 

indivíduos, é a interferência do íon flúor no desenvolvimento da cárie dentária. O 

conhecimento desse mecanismo de ação é imprescindível para nortear a correta indicação de 

uso de flúor a partir de diferentes meios. O flúor age na cavidade bucal a partir da sua 

introdução nos dentifrícios por intermédio da  

A) manutenção do flúor na cavidade bucal adsorvido à superfície do dente na forma de 

fluoreto de cálcio e concentrado na saliva, interferindo no pr ocesso de desmineralização-

remineralização. 

B) diminuição da solubilidade da estrutura dentária pela formação do mineral fluorapatita 

(FA), que é menos solúvel do que a hidroxiapatita (HA), uma vez incorporada ao dente.  

C) ação antimicrobiana, quando presente na cavidade bucal, reduzindo os níveis de bactérias 

cariogênicas presentes no biofilme dentário e na saliva.  

D) elevação do pH crítico da cavidade bucal, que é de 4,5 e, na presença do fluoreto, se 

eleva para 5,5, interferindo no processo de desmineralização-remineralização. 
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29. Dois tipos de compostos fluoretados são comumente utilizados nos dentifrícios: fluoreto de 

sódio (NaF) ou monofluorfosfato de sódio (MFP, Na2 PO3 F). Independentemente do 

composto utilizado, a ação na cavidade bucal será a mesma, havendo algumas diferenças. 

Sobre essa temática, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

Os dois compostos liberam o íon fluoreto na cavidade bucal: o NaF por ionização 

quando em contato com água, e o MFP pela ação de enzimas chamadas fosfatases, 

que estão presentes na cavidade bucal.  

II 

NaF não deve ser agregado a dentifrícios contendo cálcio como abrasivo, pois ocorre 

a ligação do flúor com o cálcio do abrasivo, formando-se fluoreto de cálcio (CaF2) no 

dentifrício, o que prejudica a ação preventiva do flúor.  

III 

Os dentifrícios que utilizam o MFP só podem ser usados com abrasivos do tipo sílica, 

para garantir a liberação do flúor no meio bucal de forma satisfatória, uma vez que 

abrasivos do tipo carbonato de cálcio iriam prejudicar esse benefício do flúor.  

IV 

Os dentifrícios contendo compostos fluoretados do tipo NaF só podem ser agregados 

a cremes dentais infantis, pois eles não podem ser associados a nenhum tipo de 

abrasivo, o que normalmente está presente nos dentifríc ios para adulto. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV.  

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e II. 

 

30. A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento 

dental que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a 

alterações no processo de mineralização. Com o objetivo de reduzir os riscos de 

desenvolvimento de fluorose dentária em crianças com idade pré-escolar, devem ser 

indicados(as) 

A) soluções concentradas, normalmente de fluoreto de sódio, para serem bochechadas 

diariamente (NaF a 0,05%), semanal ou quinzenalmente (NaF a 0,2%) em substituição ao 

flúor do dentifrício. 

B) dentifrícios com baixa concentração de fluoretos (500 ppm F ou menos) até a idade em 

que a criança consiga cuspir.  

C) pequenas quantidades de dentifrícios sem flúor e aplicação do fluorfosfato acidulado pelo 

profissional semestralmente. 

D) pequenas quantidades de dentifrício colocadas na escova (ajustada pela idade da criança) 

e monitoramento de adultos no ato da escovação, principalmente em regiões com água 

fluoretada. 

 

31. A cárie dentária é uma doença resultante do acúmulo de bactérias ca riogênicas sobre os 

dentes e da exposição frequente aos açúcares fermentáveis. Em decorrência da ação das 

bactérias em contato com os carboidratos fermentáveis, há uma progressiva perda mineral da 

estrutura dos dentes (desmineralização) enquanto o pH permanece em nível crítico. 

Considera-se pH crítico de 

A) 5,5 para o esmalte dentário de um indivíduo a despeito de ele estar ou não exposto 

diariamente a fluoretos. 

B) 5,5 para o esmalte de um indivíduo não exposto diariamente a nenhuma das formas de 

fluoretos e 4,5 quando exposto. 

C) 6,5 para o esmalte dentário de um indivíduo a despeito de ele estar ou não exposto 

diariamente a fluoretos. 

D) 6,5 para o esmalte de um indivíduo não exposto diariamente a nenhuma das formas de 

fluoretos e 5,5 quando exposto.  
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32. É um defeito qualitativo que acomete o esmalte dentário, caracterizado por opacidades 

demarcadas, clinicamente visíveis como manchas que podem variar do tom branco até 

marrom. Acomete grupos específicos de dentes que apresentam o esmalte alterado na 

espessura normal, com nítido limite entre o esmalte afetado e o esmalte hígido. Pode haver 

perda da integridade do esmalte a partir de fraturas pós irruptivas. Essa descrição refere -se à 

A) fluorose dentária. 

B) hipoplasia de Turner. 

C) hipomineralização molar incisivo. 

D) cárie na infância. 

 

33. É um defeito que acomete os elementos dentários no período da amelogênese, podendo ou 

não estar associado a síndromes. Acomete tanto a dentição decídua quanto a permanente, 

podendo afetar toda a dentição ou quase toda. Caracteriza-se por manchamentos, 

sensibilidade e perdas da estrutura do esmalte dentário por fraturas. Esse defeito é 

denominado de 

A) amelogênese imperfeita. 

B) hipoplasia de Turner. 

C) hipomineralização molar incisivo.  

D) dentinogênese imperfeita. 

 

34. Em 2014, foi sancionada a lei que obriga a realização de avaliação do frênulo lingual em 

bebês a fim de se detectar, precocemente, alterações na língua do bebê . O diagnóstico 

precoce e o tratamento trazem vários benefícios, favorecendo, em especial, a amamentação 

e a fala. Essa alteração e o tratamento indicado são, respectivamente,  

A) micrognatismo e fisioterapia. 

B) macroglossia e frenectomia. 

C) rânula e frenotomia. 

D) anquiloglossia e frenotomia. 

 

35. A odontologia como um todo tem aderido a uma filosofia de máxima preservação das 

estruturas dentárias, o que repercute em ganhos para a saúde dos pacientes. Em se tratando 

de crianças, a mínima intervenção resulta em vários benefícios para o infante. Em relação 

aos tratamentos restauradores minimamente invasivos, analise as afirmativas abaixo 

.  

I 
Os selantes oclusais estão indicados para pacientes com experiência anterior de 

lesões oclusais e que apresentam sulcos pigmentados pelo processo carioso.  

II 
Na remoção seletiva da dentina cariada, quando em cavidades profundas, deve-se 

remover apenas a dentina infectada da parede pulpar, preservando a afetada.  

III 

Nas lesões em dentina com comprometimento apenas do terço externo, está indicado 

o selamento das lesões cariosas após a remoção de toda a dentina contaminada e 

afetada. 

IV 
Entre as vantagens da abordagem minimamente invasiva, estão a melhora da 

experiência odontológica do paciente e a diminuição do tempo e do custo. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e IV. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) III e IV. 
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36. Cimento de Ionômero de vidro é um material de grande uso na Odontopediatria. Configura m-
se como uma propriedade benéfica e uma desvantagem desse material, respectivamente,  

A) adesividade micromecânica e o coeficiente de expansão térmica linear inferior  ao do 
dente. 

B) coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao do dente e baixa resistência 
mecânica. 

C) coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao do dente e ação cariostática. 

D) ação anticariogênica e adesividade micromecânica com o den te.  
 
37. Criança de 5 anos de idade, sexo feminino, apresentou-se com lesão cariosa profunda 

envolvendo o elemento dentário 65. Segundo relato da mãe, a criança apresentava dor 
provocada no ato da mastigação. Ao exame clínico, observou-se grande perda de estrutura 
envolvendo as faces mesial, vestibular e oclusal. Durante o preparo cavitário, não houve 
exposição pulpar. Ao exame radiográfico, não se observou alteração periapical. A sequência 
ideal para o tratamento restaurador desse elemento dentário é:  

A) proteção pulpar indireta com cimento de hidróxido de cálcio + forramento com cimento de 
ionômero de vidro + condicionamento com ácido fosfórico + uso de sistema adesivo + 
restauração com resina composta.  

B) capeamento direto com cimento de hidróxido de cálcio + forramento com cimento de 
ionômero de vidro + condicionamento com ácido poliacrílico + uso de sistema adesivo + 
restauração com resina composta.  

C) capeamento indireto com hidróxido de cálcio P.A. + forramento com cimento de ionômero 
de vidro resinoso + condicionamento com ácido fosfórico + uso de sistema adesivo + 
restauração com resina composta.  

D) capeamento indireto com cimento de hidróxido de cálcio + forramento com cimento de 
ionômero de vidro convencional + condicionamento com ácido fosf órico + restauração com 
cimento de ionômero de vidro resinoso.  

 
38. Em neonatologia odontológica, conhecer as estruturas do sistema estomatognático é 

essencial para descartar possíveis alterações e acompanhar o desenvolvimento da criança. 

Em relação aos dentes natais e neonatais, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
Os dentes natais irrompem durante o primeiro mês de vida, e os dentes neonatais 
estão presentes ao nascimento.  

II O incisivo central inferior é o dente natal ou neonatal mais comum.  

III Os dentes natais e neonatais com mobilidade excessiva devem ser extraídos.  

IV 
A úlcera de Hutchinson é uma condição normalmente presente no dorso da língua de 
portadores de dentes natais.  

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

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

 
39. Uma criança de 3 anos de idade foi conduzida pelos seus responsáveis a uma unidade de 

saúde em busca de um atendimento odontológico devido à queixa de odontalgia no ato da 
mastigação. Ao exame clínico, observou-se que ela apresentava inúmeras lesões cavitadas, 
envolvendo todos os elementos dentários superiores e alguns molares inferiores. Na região 
inferior, os dentes anteroinferiores apresentavam-se sem nenhum envolvimento do processo 
carioso. Segundo informação da mãe, a criança fazia uso diário de aleitamento artificial na 
mamadeira, antes de dormir e na madrugada. Em relação aos hábitos de higiene oral, foi 
citado que a escovação era feita 1 vez ao dia e com creme dental não fluoretado.  Esse 
quadro clínico é característico de  

A) cárie de mamadeira.    C) amelogênese imperfeita. 

B) cárie severa na infância.   D) dentinogênese imperfeita. 
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40. Uma criança de 5 anos de idade foi conduzida pelos seus responsáveis a uma unidade de 

saúde em busca de um atendimento odontológico, queixando-se de dor espontânea 

envolvendo o elemento dentário 64. Ao exame clínico, observou-se que o dente apresentava 

uma lesão cariosa extensa e, ao exame de imagem, o dente em questão apresentava 2/3 de 

reabsorção radicular e reabsorção interna na parede mes ial radicular. Nesse caso, a conduta 

clínica indicada para o dente 64 é 

A) pulpotomia.     C) tratamento expectante. 

B) pulpectomia     D) exodontia. 

 

41. O elemento 74, em uma criança de 4 anos de idade, apresentou exposição pulpar durante a 

remoção do tecido cariado, ainda permanecendo a dentina infectada nas imediações do ponto 

de exposição. Radiograficamente, a única alteração relevante era a proximidade da lesão 

cariosa em relação à polpa, sem comprometimento na área de furca e na região do periápice. 

A conduta clínica para esse elemento dentário é  

A) pulpotomia.     C) tratamento expectante. 

B) pulpectomia.     D) exodontia. 

 

42. Paciente do sexo feminino, 7 anos, apresentou-se a um serviço de odontopediatria com 

queixa de desconforto na região dos primeiros molares permanentes. Durante a anamnese, o 

responsável pela criança relatou que ela era portadora de diabetes mellitus do tipo I e com 

histórico de muitas internações hospitalares. Em relação à história odontológica da criança, o 

responsável informou que ocorreram várias experiências negativas com visitas ao dentista. 

Foi observado que a criança apresentava taquicardia, sudorese, palidez e choro. Para melh or 

gerenciar essa paciente durante o atendimento na clínica odontológica, possibilitando tornar 

positiva essa experiência com o dentista, seria necessário  

A) usar contenção com sistemas de imobilização protetora.  

B) atender a paciente com analgesia relativa com óxido nitroso. 

C) usar técnicas como dizer/mostrar/fazer, modelagem e dessensibilização.  

D) empregar o reforço positivo, associado à mão sobre a boca.  

 

43. Criança de 1 ano e 3 meses de idade sofreu uma queda da própria altura, o que resultou em 

um traumatismo envolvendo o elemento dental 51. Os responsáveis conduziram a criança 

imediatamente a uma urgência odontológica sem localizar o elemento dental devido ao 

grande sangramento no local. Ao exame clínico criterioso, após a limpeza da região, 

detectou-se intrusão parcial do dente 51 e, radiograficamente, observou-se que sua raiz foi 

na direção oposta ao germe do permanente sucessor. Diante dos achados clínico -

radiográficos, a melhor conduta clínica a ser adotada é  

A) tratamento endodôntico + controle clínico e radiográfico.   

B) exodontia e posterior mantenedor estético funcional.  

C) tracionamento cirúrgico ou ortodôntico com contenção semirrígida.  

D) reerupção espontânea + controle clínico e radiográfico.  

 

44. Criança de 5 anos de idade caiu da cama e teve o elemento 51 extruído totalmente de seu 

alvéolo, e o seu responsável procurou o serviço de saúde 30 minutos após o acidente, 

levando o dente avulsionado envolto em uma gaze. A conduta clínica para esse paciente é  

A) comunicar ao responsável que poderá ter sucesso se reimplantar.  

B) não reimplantar e aguardar irrupção do permanente sucessor.  

C) não reimplantar e colocar um mantenedor de espaço estético funcional.  

D) reimplantar e empregar uma contenção semirrígida por 7 a 14 dias. 
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45. Criança de 9 anos de idade sofreu um acidente doméstico, caindo da própria altura, o que 

resultou em um traumatismo dentário do elemento 11, com fratura de esmalte e dentina. O 

responsável conduziu a criança imediatamente a uma clínica odontológica e, na anamnese e 

no exame clínico, o dentista constatou sensibilidade ao ar, dor na palpação sem mobilidade e 

deslocamento visível róseo da polpa com fina camada de dentina no elemento 11 na região 

da fratura. A conduta a ser tomada pelo profissional é:  

A) tratamento expectante. 

B) proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio P.A. 

C) proteção pulpar indireta com cimento de hidróxido de cálcio.  

D) tratamento endodôntico. 

 

46. A prática da clínica odontológica é exercida numa cavidade do corpo humano a  qual 

apresenta duas particularidades importantes: a complexidade do bioma bucal e as 

reentrâncias diminutas das mucosas e dentes inseridos no periodonto. O campo de ação, 

portanto, é reduzido e repleto de minúcias que exigem um esforço extra para visualizar e 

tratar adequadamente cada constituinte afetado, seja removendo depósitos bacterianos 

infectados, seja eliminando e substituindo estruturas danificadas por biomateriais. Toda essa 

logística requer uma acuidade visual melhorada e uma distância segura entre o cirurgião 

dentista e a criança, em atendimento odontológico. Em qualquer setor de saúde que preze a 

qualidade do cuidado, o kit de trabalho ideal para a face do operador é:  

A) máscara N85 e gorro de gramatura maior que 30.  

B) microscópio operatório, máscara de TNT e gorro de gramatura convencional.  

C) protetor ocular, máscara de TNT e gorro de gramatura convencional.  

D) protetor facial, lupa, máscara N95 ou similar, gorro de gramatura maior que 30. 

 

47. Considerando o ano de 2020 e a pandemia ocasionada pelo coronavírus, é necessária uma 

readequação das práticas clínicas odontológicas em setores de saúde. Nesse contexto, o 

protocolo de realização de higiene bucal que melhor corresponde aos princípios de 

biossegurança e proteção profissional é:  

A) instrução de escovação com a supervisão de vídeos produzidos no ambiente domiciliar, 

com a orientação profissional e a ajuda de pais e/ou responsáveis pela criança.  

B) instrução de higiene bucal pela técnica direta, com demonstração na boca do paciente em 

ambiente odontológico, pelo profissional.  

C) utilização de pontas ultrassônicas de uso odontológico para remoção completa do biofilme 

dentário, pelo profissional.  

D) utilização de taça de borracha, pedra-pomes e motor em baixa rotação nos moldes 

tradicionais de profilaxia, pelo profissional.  

 

48. De acordo com a nova classificação das doenças periodontais, resultante da reunião de 

consenso da Academia Americana de Periodontia e Federação Europeia de Periodontia, na 

qual brasileiros também integraram os grupos de discussão, a saúde periodontal foi 

classificada como 

A) saúde do periodonto em gengiva intacta e saúde clínica do periodonto em recessão 

cervical. 

B) saúde clínica gengival em periodonto intacto e saúde clínica gengival em periodonto 

reduzido. 

C) saúde histológica gengival em periodonto intacto e em periodonto reduzido.  

D) saúde periodontal em gengiva saudável e saúde periodontal em recessão gengival.  
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49. Na nova classificação das doenças periodontais, os diferentes tipos de periodontites foram 

considerados como uma entidade única, sob a denominação de Periodontite. Esta, por sua 

vez, foi subdividida em categorias determinadas de acordo com a severidade e complexidade. 

Assim, é correto afirmar que,  

A) no estágio II, a profundidade máxima de sondagem é < 4 mm, a perda de inserção é de 1 a 

2 mm e a perda óssea radiográfica é < 25%. 

B) no estágio I, a profundidade máxima de sondagem é < 4 mm, a perda de inserção é de 1 a 

2 mm e a perda óssea radiográfica é < 15%. 

C) no estágio III, a profundidade máxima de sondagem é < 5 mm, a perda de inserção é de 1 

a 2 mm e a perda óssea radiográfica é > 33%. 

D) no estágio IV, a profundidade máxima de sondagem é > 5 mm, a perda de inserção é de 1 

a 2 mm e a perda óssea radiográfica é < 25%. 

 

50. A perda óssea radiográfica, mensurada a partir de tomadas em diferentes momentos, fornece 

dados longitudinais a partir dos quais é possível estabelecer os diferentes graus de 

progressão da periodontite. O grau B, considerado como um ritmo moderado de progressão, 

caracteriza-se por perda óssea radiográfica inferior a  

A) 2 mm em 5 anos e destruição desproporcional ao depósito de biofilme.  

B) 2 mm em 5 anos e destruição proporcional ao depósito de biofilme. 

C) 5 mm em 5 anos e destruição proporcional ao depósito de biofilme.  

D) 5 mm em 2 anos e destruição desproporcional ao depósito de biofilme.  

 

51. O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. Caberá aos 

profissionais da Odontologia, como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem 

satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas 

públicas de saúde e ambientais. A seção de relacionamento com a equipe de saúde, 

constante no Código de Ética Odontológico, considera que a relação entre os inscritos, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, será mantida por respeito, lealdade e colaboração técnico -

científica. Nessa perspectiva, analise as condutas abaixo. 
 

I Permitir colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega.  

II Ceder consultório ou laboratório, sem a observância da legislação pertinente.  

III Negligenciar, na orientação de seus colaboradores, quanto ao sigilo profissional.  

IV Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal.  
 

As condutas que se constituem como infração ética estão nos itens  

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

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

 

52. A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na atividade odontológica visa 

demonstrar e reafirmar, por meio do cumprimento dos pressupostos estabelecidos pelo 

Código de Ética Odontológico, a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, 

sendo eles diversos, portanto, das demais prestações bem como da atividade mercantil. A 

alegação de ignorância ou a má compreensão dos preceitos desse Código não eximem de 

penalidade o infrator. Assim, uma circunstância que pode atenuar a pena é 

A) o falso testemunho ou perjúrio a favor de terceiros.  

B) a prática com dolo mínimo. 

C) ter reparado ou minorado o dano. 

D) ter sido antes condenado por infração ética.  
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53. O Projeto SBBrasil se estabeleceu como o principal componente da Vigilância em Saúde no 

eixo da produção de dados primários em saúde bucal. Vários agravos e várias condições 

importantes foram avaliados no SBBrasil 2010, sendo que, em alguns casos, em razão do 

ineditismo da mensuração do agravo, não foi possível estabelecer comparações com dados 

anteriores. De todo modo, esses dados são muito importantes para estabelecer uma linha 

base que servirá como instrumento de planejamento das ações e para projetar me tas futuras. 

Entre os resultados de condições inéditas, verificou-se que 

A) a prevalência de traumatismo dentário foi 20,5%, sendo a fratura de esmalte o tipo de 

lesão mais frequente. 

B) o percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi de 63%, para a idade de 

12 anos. 

C) o percentual de 13,7% dos adolescentes necessitam de próteses parciais em um maxilar 

(10,3%) ou nos dois maxilares (3,4%).  

D) o Brasil saiu de uma condição de média prevalência de cárie em 2003 para uma condição 

de baixa prevalência em 2010 (CPO entre 1,2 e 2,6).  

 

54. A promoção de saúde bucal em idosos busca garantir o bem-estar, a melhoria da qualidade 

de vida e da autoestima, favorecendo a mastigação, a estética e a comunicação. O 

envolvimento familiar ou de cuidadores e a interação multidisciplinar com a equipe de saúde 

fazem parte do processo de atenção em saúde bucal do idoso. A equipe de saúde deve ficar 

atenta para ocorrências de sinais e sintomas que chamam a atenção e podem indicar a 

necessidade de avaliação pela equipe de saúde bucal, tais como 

A) queixa de dor ou desconforto, mau hálito, boca seca ou ardência bucal.  

B) manutenção de hábitos alimentares, preferindo alimentos pastosos.  

C) feridas na boca, sangramento gengival e higiene bucal satisfatória.  

D) mastigação de alimentos e deglutição adequada.  

 

55. Cárie é a doença não infecciosa, não transmissível, açúcar -dependente e de caráter 

biossocial mais prevalente no mundo. Como toda doença, tem seus sinais e sintomas. A 

prevalência e a incidência da cárie dentária são, usualmente, avaliadas em estudos 

epidemiológicos a partir do emprego do índice CPOD. Considerando os resultados dos 

inquéritos nacionais realizados acerca da saúde bucal, observou -se que,  

A) em 2003 (SBBrasil 2003), o CPO aos 12 anos foi igual a 2,8, e esse estudo incluiu, além 

de todas as 27 capitais, os municípios do interior de três regiões.  

B) em 16 capitais, no ano de 1986, foi realizado o segundo inquérito nacional que evidenciou 

um CPO aos 12 anos de 6,7. 

C) na pesquisa de 2010 (SBBrasil 2010), o CPO-D aos 12 anos de idade ficou em 2,1, 

representando redução de 26% em sete anos.  

D) entre os idosos de 65 e 74 anos, o CPO praticamente não se alterou, ficando em 17,1 em 

2010, enquanto, em 2003, a média era de 27,8.  

 
 


