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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Um sistema adesivo odontológico deve 
promover a resistência à separação de um 
substrato aderente de um material restaurador. 
O condicionamento ácido do esmalte cria uma 
descalcificação seletiva, formando poros que 
aumentam o embricamento mecânico pela 
penetração da resina formando o que se chama de 
“tags”. De acordo com os fatores que podem afetar 
o sucesso do sistema adesivo no esmalte dentário, 
analise as afirmativas a seguir:

I – As superfícies condicionadas devem ser mantidas 
limpas e molhadas até que o adesivo seja aplicado.

II – Uma vez que o dente é condicionado, o ácido 
deve ser removido com enxague com um jato de 
água por aproximadamente 20 segundos.
III – O tempo ideal de aplicação do agente 
condicionante pode variar, dependendo de 
exposições prévias da estrutura dental ao flúor.
IV – Quando apenas o esmalte é condicionado, a 
superfície deve ser seca até que o esmalte adquira 
uma aparência esbranquiçada e fosca.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
12. Os selantes dentários constituem uma 
importante tecnologia de prevenção da cárie dentária, 
quando utilizados idealmente em combinação com a 
educação do paciente, higiene oral efetiva, fluoretos 
e visitas regulares ao dentista. De acordo com as 
recomendações para a utilização de selantes, 
assinale a alternativa CORRETA:

a)  A avaliação do risco de cárie do indivíduo e 
do dente é importante como determinante da 
necessidade do selante.
b) O risco de cárie nas superfícies com fóssulas e 
fissuras não permanece na fase adulta.
c) Os selantes não devem ser aplicados em dentes 
que já passaram da fase pós-eruptiva.
d) Os selantes devem ser utilizados para tratar 
dentes com lesões de cárie em esmalte ou dentina.
_________________________________________
13. A anestesia local é a perda temporária de 
sensação ou de dor, produzida por um agente 
topicamente aplicado ou injetado, sem deprimir o nível 
de consciência. Prevenir a dor durante procedimentos 
odontológicos pode fomentar o relacionamento 
entre o cirurgião-dentista e o paciente, construindo 
confiança e diminuindo a ansiedade. Em relação à 
escolha da solução de anestésico local, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A história médica e o estado de desenvolvimento 
físico e mental da criança devem ser levados em 
consideração.
b) O uso de vasoconstritores associados aos 
anestésicos locais é recomendado para diminuir o 
risco de toxicidade do anestésico.
c) O tempo estimado de duração do procedimento 
odontológico deve ser levado em consideração.
d) No caso de alergia a bissulfitos, o uso de anestésico 
local com vasoconstritor é indicado.
_________________________________________
14. A saúde bucal é parte inseparável da saúde 
geral e do bem-estar de todas as pessoas. Os 
pacientes com necessidades especiais têm risco 
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aumentado para desenvolver doenças bucais, 
significando impacto direto e negativo em sua saúde 
geral. Em relação ao atendimento de pacientes com 
necessidades especiais, analise as afirmativas a 
seguir:

I – A mucosite é a complicação bucal mais frequente 
em crianças submetidas à quimioterapia.
II – O uso de selantes não está indicado para 
pacientes com necessidades especiais.
III – O laser de baixa intensidade tem uma boa ação 
terapêutica quando utilizado nos estágios inicias de 
infecções virais.
IV – Pacientes que recebem quimioterapia podem 
experimentar alterações temporárias na quantidade 
e qualidade da saliva.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
_________________________________________
15. A profilaxia antibiótica da endocardite 
infecciosa representa um dos principais e mais 
comuns cuidados que devem ser tomados pelo 
cirurgião-dentista no contexto de um tratamento 
odontológico na criança cardiopata. De acordo com 
a American Dental Association, assinale a alternativa 
a seguir que apresente o atual esquema profilático 
com antibióticos para crianças cardiopatas:

a) Clindamicina (50 mg/kg) – via oral – 2 horas antes 
do procedimento.
b) Amoxicilina (50 mg/kg) – via oral – 1 hora antes do 
procedimento.
c) Azitromicina (50 mg/kg) – via oral – 1 horas antes 
do procedimento.
d) Amoxicilina (20 mg/kg) – via oral – 1 hora antes do 
procedimento.
_________________________________________
16. O cimento de ionômero de vidro atualmente é 
considerado o material de escolha para uma variedade 
de procedimentos clínicos em Odontopediatria. 
Sua utilização é interessante devido às suas 
propriedades satisfatórias, dentre elas, a adesão 
aos tecidos mineralizados, a biocompatibilidade e 
a liberação de flúor. Em relação à manipulação do 
cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O pó e o líquido devem ser dispensados somente 
no momento da mistura, para que não ocorra a 
evaporação da água contida no componente líquido.
b) O tempo de manipulação utilizado deve ser o 
recomendado pelo fabricante.
c) O material deve ser manipulado até apresentar 
aparência opaca, para assim ser inserido na 
cavidade.

d) O pó deve ser dividido em duas partes iguais, 
incorporando-as separadamente ao componente 
líquido.
_________________________________________
17. A determinação do posicionamento de 
dentes retidos e impactados, corpos estranhos, e 
condutos radiculares são de grande importância 
para o planejamento de tratamentos odontológicos. 
As radiografias convencionais são exames de baixo 
custo associadas à baixas doses de radiação. Em 
relação ao Método Radiográfico de Clark, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A primeira radiografia é tomada de maneira 
convencional, em que o feixe central incide paralelo 
às faces proximais dos elementos da área.
b) Na segunda radiografia altera-se o ângulo 
horizontal de incidência, fazendo o feixe incidir no 
sentido mesio-radial ou disto-radial.
c) Os filmes para as ambas tomadas radiográficas 
devem ser colocados na boca em uma mesma 
posição.
d) Quando o feixe de raio X é movido para a direita, 
o objeto mais distante se moverá para a esquerda.
_________________________________________
18. O deslocamento total do dente para fora de 
seu alvéolo é também chamado de avulsão e é mais 
comum nos jovens, pela grande resiliência do osso 
alveolar e, em geral, pela rizogênese incompleta. Em 
relação às avulsões dentárias e seus tratamentos, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) O reimplante de dentes com rizogênese incompleta 
mantidos em meios de armazenamento inadequado, 
porém com período extra bucal não excedendo 120 
minutos, apresenta um prognóstico favorável.
b) Nos dentes com rizogênese completa, cujo 
reimplante foi imediato ou que foram mantidos 
em meio adequado por um período menor que 60 
minutos, o tratamento endodôntico não está indicado.
c) A imobilização de dentes reimplantados não 
deve ser realizada após o reposicionamento, pois 
pode prejudicar a estabilidade no período inicial de 
cicatrização.
d) Os fatores mais decisivos para a revascularização 
pulpar são o diâmetro apical no momento do 
reimplante, a duração do período extrabucal e tipo 
de meio de armazenamento.
_________________________________________
19. A radiografia interproximal ou Bite-wing é um 
exame usado para, essencialmente, visualizar as 
coroas dos dentes superiores e inferiores numa só 
imagem, sendo bastante utilizado para a detecção 
de lesões de cáries incipientes localizadas nas 
superfícies proximais de pré-molares e molares. Em 
relação à técnica radiográfica Bite-wing, assinale a 
alternativa CORRETA:
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a) Para crianças menores, pode-se utilizar filmes 
radiográficos periapicais dobrados ou filmes 
radiográficos infantis.
b) A técnica utilizada para crianças é diferente da 
técnica utilizada para adultos.
c) Na tomada radiográfica, a criança deverá fixar o 
filme com o dedo indicador da mão do lado oposto ao 
lado a ser radiografado.
d) O feixe central de raios X deve ser dirigido com 
ângulo aproximado de 45º positivos sobre o plano 
oclusal.
_________________________________________
20. A partir do momento em que os dentes 
irrompem, eles já podem receber os benefícios do 
contato com o flúor, mas cabe ao Odontopediatra 
recomendar e definir a melhor maneira de utilizá-
lo. Em relação aos bochechos com flúor, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) A aplicação pode ser realizada fora do ambiente 
clínico, não havendo necessidade de profilaxia prévia 
para remoção da placa bacteriana.
b) A aplicação deve ser realizada apenas por 
cirurgiões-dentistas, devido à complexa técnica de 
uso.
c) Em crianças de 3 a 5 anos, o método pode ser 
utilizado mesmo sem supervisão direta.
d) Após o bochecho, aconselha-se não ingerir nada 
por, no mínimo, 90 minutos.
_________________________________________
21. A anestesia regional pterigomandibular está 
indicada para intervenções em todos os dentes 
inferiores decíduos e permanentes, bem como para 
intervenções no tecido ósseo e mucoso da mandíbula 
e do lábio inferior. Em relação à técnica da anestesia 
regional pterigomandibular em Odontopediatria, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) A linha oblíqua externa é um ponto de reparo a ser 
observado para a execução da técnica.
b) A técnica na criança deverá ser realizada numa 
posição ligeiramente mais baixa e mais para anterior 
do que no adulto.
c) A técnica indireta também é chamada de técnica 
das três posições da agulha.
d) Para a punção, a seringa deve ser colocada na 
altura dos molares decíduos ou pré-molares do lado 
oposto a ser anestesiado.
_________________________________________
22. Diferentes tipos de traumatismos podem 
ocorrer nos dentes decíduos, sendo importante 
o pronto atendimento pelo Odontopediatra para 
solucionar os problemas físicos e emocionais 
da criança e de seus familiares e para que seja 
realizado o monitoramento clínico. De acordo com 
a classificação das lesões por luxação em dentes 
decíduos, analise as afirmativas a seguir:

I – A luxação lateral envolve ruptura e laceração 
das fibras do ligamento periodontal e, clinicamente, 
observa-se o dente em infra-oclusão.
II – Na concussão, como a lesão ao feixe 
vasculonervoso é mínima, o prognóstico pulpar é 
favorável.
III – A concussão restringe-se às fibras do ligamento 
periodontal e não provoca mobilidade anormal do 
dente acometido.
IV – Na subluxação ocorre a ruptura de fibras do 
ligamento periodontal, aumentando a mobilidade do 
dente acometido.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
_________________________________________
23. O efeito tóxico dos anestésicos locais deve-
se tanto ao anestésico quanto ao vasoconstritor, 
estando este último intimamente relacionado à maior 
ocorrência de injeções intravasculares. Em relação 
à prevenção de doses anestésicas excessivamente 
tóxicas em Odontopediatria, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Deve-se procurar utilizar o maior volume de 
concentração possível necessário para se obter 
anestesia satisfatória.
b) A solução anestésica deve ser injetada 
rapidamente, pois a velocidade da injeção é um fator 
na rapidez de absorção do medicamento.
c) É indicado reduzir a dose total máxima de 
anestésico local a 1/3 quando se tratar de criança 
debilitada.
d) A vascularização da área na qual o anestésico está 
sendo injetado precisa ser considerada, pois quanto 
mais vascularizada, mais lenta será a absorção, 
aumentando a possibilidade de efeito tóxico.
_________________________________________
24. Apesar da prevalência de cárie ter sofrido 
um declínio nos últimos tempos, o comprometimento 
do órgão pulpar em decorrência de traumatismos é 
altamente relevante em crianças e, dependendo da 
extensão das estruturas dentárias afetadas, torna-se 
necessária a realização do tratamento endodôntico. 
Em relação à técnica de biopulpectomia em dentes 
decíduos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O uso do curativo de demora não é necessário em 
casos de biopulpectomia.
b) Não há a necessidade de neutralização do 
conteúdo tóxico a fim de evitar a extrusão de conteúdo 
necrótico para a região periapical.
c) O hipoclorito de sódio a 1% não é indicado como 
solução irrigadora durante a instrumentação.
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d) Após a remoção completa do tecido cariado, da 
polpa coronária e cateterismo do canal radicular, 
deve-se efetuar a odontometria, 2 mm aquém do 
limite do bisel de rizólise.
_________________________________________
25. A ocorrência de cárie dentária nos primeiros 
anos de vida apresenta algumas características 
peculiares, como o surgimento de manchas 
brancas e cavidades logo após a erupção dentária, 
vários dentes sendo afetados e alta velocidade de 
progressão. De acordo o National Institute for Dental 
and Craniofacial Research, assinale a alternativa a 
seguir que apresenta a CORRETA definição do termo 
Cárie Precoce da Infância (CPI):

a) Presença de três ou mais superfícies cariadas, 
perdidas ou restauradas em molares decíduos em 
uma criança com até 7 anos de idade.
b) Presença de uma ou mais superfícies cariadas, 
perdidas ou restauradas em qualquer dente decíduo 
em uma criança com até 5 anos de idade.
c) Presença de quatro ou mais superfícies cariadas, 
perdidas ou restauradas em dentes anteriores 
decíduos em uma criança com até 5 anos de idade.
d) Presença de uma ou mais superfícies cariadas, 
perdidas ou restauradas em qualquer dente decíduo 
em uma criança com até 7 anos de idade.
_________________________________________
26. A cárie dentária na infância apresenta uma 
dimensão multifatorial, amplamente demonstrada em 
estudos que identificam fatores de risco individuais 
nos seguintes níveis: demográfico, socioeconômico, 
comportamental e biológico. Assinale a alternativa a 
seguir que apresente um fator de risco de cárie dentária 
na infância classificado como comportamental:

a) Ambiente familiar.
b) Acesso a serviços de saúde bucal.
c) Introdução precoce da sacarose.
d) Escolaridade dos pais.
_________________________________________
27. O aconselhamento nutricional na infância 
tem sido apontado como um dos grandes desafios 
para a Organização Mundial da Saúde com vistas à 
melhoria de desfechos em saúde geral e saúde bucal. 
De acordo com os dez passos para uma alimentação 
saudável na infância propostos pelo Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Dar somente leite materno, água e chás até os seis 
meses de idade.
b) Ao completar seis meses de idade, dar alimentos 
complementares três vezes ao dia, se a criança 
estiver em aleitamento materno.
c) Estimular o consumo diário de frutas, verduras e 
legumes nas refeições.
d) A alimentação complementar deve ser espessa 
desde o início e oferecida com colher.
 

28. O Tratamento Restaurador Atraumático(ART) 
atualmente é entendido como uma abordagem 
minimamente invasiva que compreende medidas 
preventivas, terapêuticas e restauradoras em 
relação à cárie dental e no controle dessa doença. 
O tratamento é feito apenas com a utilização de 
instrumentos manuais e com o uso do cimento de 
ionômero de vidro. Em relação ao ART, analise as 
afirmativas a seguir:

I – O ART pode ser utilizado no atendimento de 
pacientes com necessidades especiais.
II –O atendimento de bebês é uma das 
contraindicações do ART. 
III – O ART é a alternativa de escolha para o tratamento 
de dentes com sinais de pulpite irreversível. 
IV – O ART deve ser utilizado, exclusivamente, para 
restaurações de lesões cariosas em esmalte.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
_________________________________________
29. A cárie dentária em crianças pode ocorrer 
em todas as superfícies de todos os dentes. 
Entretanto, existe uma hierarquia nos dentes e 
superfícies atingidos, que pode variar de acordo com 
a idade, a cronologia de erupção dentária e práticas 
alimentares. De acordo com distribuição de lesões 
de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Os molares inferiores são normalmente os 
primeiros dentes a serem atingidos pela cárie 
precoce da infância.
b) Em crianças menos de 2 anos de idade, as 
superfícies oclusais de molares superiores podem 
contribuir com mais de 90% do total de lesões.
c) A região desmineralizada inicialmente se 
apresenta na forma de mancha branca próxima à 
região oclusal/incisal.
d) Os incisivos inferiores, em geral, permanecem 
sem lesão devido a sua proximidade dos dutos de 
excreção das glândulas salivares submandibulares 
e sublingual. 
_________________________________________
30. A Atenção Básica é o conjunto de ações 
de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado integrado. De acordo 
com a Portaria 2.436, de 21 de setembro de2017, 
são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede 
de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na 
Atenção Básica, EXCETO:
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a) Universalidade.
b) Equidade.
c) Regionalização e Hierarquização.
d) Integralidade.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


