
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019
DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO:
CIRURGIÃO DENTISTA

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20; 

Conhecimentos Específicos: 21 a 60. 
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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
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7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. O bloqueio do nervo alveolar superior 
posterior é um bloqueio anestésico comumente 
utilizado, sendo eficaz para as polpas dos primeiros, 
segundos e terceiros molares superiores. Em 
relação à sua técnica, assinale a alternativa a seguir 
que apresenta a CORRETA área de introdução da 
agulha:

a) Na altura da prega mucovestibular acima do 
segundo pré-molar superior. 
b) Na altura da prega mucovestibular acima do 
primeiro molar superior.
c) Na altura da prega mucovestibular acima do 
segundo molar superior.
d) Na altura da prega mucovestibular acima do 
terceiro molar superior.
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22. A prática de qualquer técnica radiográfica 
exige uma série de cuidados durante a sua execução. 
Assim sendo, há necessidade do profissional 
conhecer os posicionamentos da cabeça do paciente 
para cada técnica e os ângulos de incidência do feixe 
de Raios-X para cada região a ser radiografada. Em 
relação à Técnica Radiográfica Periapical da Bissetriz 
para molares superiores, assinale a alternativa 
CORRETA:
 
a) A posição do longo eixo do filme deve ser 
perpendicular ao plano horizontal.
b) O filme deve ser fixado pelo paciente através do 
dedo indicador da mão do lado oposto.
c) O Plano Sagital Mediano do paciente deve estar 
paralelo ao Plano Horizontal.
d) A área de incidência do feixe de Raios-X deve ser 
1 cm atrás do ponto de intersecção da Linha Trágus-
asa do Nariz com a linha baixada da comissura 
palpebral externa. 
_________________________________________
23. O periodonto saudável garante o apoio 
necessário para a manutenção dos dentes em função. 
De acordo com a anatomia e fisiologia das estruturas 
de suporte do dente, analise as afirmativas a seguir:

I. O periodonto é constituído somente por três 
componentes: gengiva, ligamento periodontal e 
cemento.
II. O ligamento periodontal é composto por um tecido 
epitelial ricamente vascularizado.
III. O cemento é um tecido avascular que forma a 
camada mais externa da raiz do dente.
IV. Há dois tipos principais de cemento radicular: 
acelular (primário) e celular (secundário).

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
_________________________________________
24. O primeiro requisito para a produção de 
Raios-X é uma fonte geradora de elétrons. Tais 
elétrons deverão ser acelerados e ganhar energia 
cinética, o que é realizado pela diferença de potencial 
aplicada aos dois pólos de um tubo de Raios-X. 
De acordo com as propriedades das radiações X, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Caminha em linha reta.
b) É convergente.
c) É desviada pelos campos elétricos e magnéticos. 
d) Não penetra corpos opacos.
_________________________________________
25. Os acidentes e complicações que podem 
ocorrer nos pacientes submetidos às diferentes 
técnicas anestésicas são diversos, como por 
exemplo, a fratura e retenção de agulhas dentro dos 

tecidos. Em relação a esta complicação, assinale 
a alternativa a seguir que apresenta a técnica 
preventiva CORRETA:

a) As agulhas de calibre 30 são as mais apropriadas 
para as técnicas de bloqueio dos nervos alveolar 
inferior, mandibular, infraorbitário e maxilar.
b) É indicado utilizar agulhas com calibre menor para 
técnicas que requerem profundidade de penetração 
nos tecidos moles.
c) É indicado utilizar agulhas curtas para técnicas que 
requerem profundidade significante de penetração 
nos tecidos moles.
d) Não é recomendado redirecionar a agulha uma 
vez que esta está inserida nos tecidos.
_________________________________________
26. Um diagnóstico apropriado é essencial para 
um tratamento adequado. O diagnóstico periodontal 
deve primeiro determinar se a doença está presente, 
e então identificar seu tipo, extensão, distribuição 
e gravidade. Em relação às características dos 
diferentes tipos de periodontite, analise as afirmativas 
a seguir:

I. A periodontite crônica possui progressão rápida.
II. A periodontite agressiva localizada acomete 
primeiros molares e incisivos.
III. A periodontite ulcerativa necrosante possui maior 
prevalência em pacientes idosos.
IV. A periodontite crônica possui distribuição 
generalizada na cavidade bucal.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
_________________________________________
27. A apicetomia é o tratamento de patologias 
perirradiculares por meio da abordagem cirúrgica, 
consistindo na ressecção da porção radicular que 
contém o espaço do canal não-debridado para 
obturação apical e vedação adequada do canal. São 
indicações para a apicetomia, EXCETO:

a) Problemas anatômicos impedindo debridamento/
obturação radicular por completo.
b) Causas não-identificadas de insucesso no 
tratamento endodôntico.
c) Fratura horizontal da raiz com necrose apical.
d) Grandes lesões periapicais que não regridem com 
o tratamento endodôntico convencional.
_________________________________________
28. A caracterização da sintomatologia 
representa um dos principais critérios de diagnóstico 
da polpa dentária alterada pela inflamação, 
especialmente no que refere-se à sua reversibilidade 
ou não à normalidade. De acordo com os sinais 
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e características sintomatológicas dos diferentes 
estágios de pulpite, assinale a alternativa CORRETA:

a) Na pulpite irreversível, a dor é espontânea, 
podendo ser difusa, dificultando a localização por 
parte do paciente.
b) Quando um dente com pulpite reversível é 
acessado, ocorre discreto sangramento.
c) Em quadros de pulpites irreversíveis, a dor só é 
aliviada com o uso de analgésicos comuns.
d) Quando um dente com pulpite irreversível é 
acessado, a polpa apresenta consistência firme e 
oferece resistência ao corte.
_________________________________________
29. As próteses parciais removíveis são 
aparelhos protéticos que tem por finalidade 
substituir os dentes naturais ausentes em pacientes 
parcialmente desdentados, e podem ser removidos 
e reposicionados na boca, sempre que necessário. 
Elas são constituídas pelos seguintes elementos: 
retentores, sela, dentes artificiais e conectores. 
Em relação aos retentores, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Os retentores são postos para preencher os 
espaços protéticos, unir os dentes artificiais entre si e 
com a grade retentiva da armação metálica.
b) Os retentores indiretos se relacionam com os 
dentes pilares situados vizinhos ao espaço protético.
c) Os retentores podem ser do tipo intracoronário 
(retentores a encaixe) ou extracoronário (retentores 
a grampos).
d) Os retentores diretos também são chamados 
de estabilizadores, pois apresentam como função 
principal estabilizar a prótese.
_________________________________________
30. O amálgama dentário é um material bastante 
utilizado para restaurar dentes posteriores, devido a 
sua versatilidade, seu baixo custo e suas excelentes 
propriedades físicas. Como desvantagem, esse 
material não apresenta adesão à estrutura dental, 
tornando necessário que características específicas 
sejam observadas na forma do preparo. De acordo 
com as características finais de um preparo cavitário 
classe II para uma restauração de amálgama, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) A caixa oclusal deve possuir paredes em contato 
com as pontes de esmalte divergentes para oclusal.
b) A caixa proximal deve possuir paredes vestibular e 
lingual expulsivas para proximal e convergentes para 
oclusal.
c) A caixa oclusal deve possuir paredes vestibular e 
lingual ligeiramente divergentes para a oclusal.
d) A caixa proximal deve possuir parede gengival 
formando um ângulo de 45º graus com o plano 
oclusal.

31. A extração dentária é um procedimento 
que incorpora os princípios de cirurgia e muitos 
princípios de física e mecânica. Quando se aplicam 
corretamente tais princípios, um dente pode 
ser removido intacto do processo alveolar sem 
sequelas. De acordo os princípios mecânicos e 
técnicas envolvidas na extração dentária, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Na luxação de um dente com o fórceps, as forças 
devem ser aplicadas nas direções vestibular e 
lingual de maneira lenta e pausada.
b) Na exodontia de dentes inferiores, o profissional 
deve utilizar sua mão esquerda para proteger o 
processo alveolar.
c) Na utilização da alavanca para a luxação de 
um dente, o seu cabo deve ser girado de maneira 
vigorosa e rápida. 
d) O fórceps deve se adaptar anatomicamente 
ao dente, não ultrapassando apicalmente a linha 
cervical.
_________________________________________
32. A abertura coronária é a fase operatória 
inicial do tratamento endodôntico, permitindo o 
acesso ao interior da cavidade pulpar através da 
remoção do teto da câmara pulpar com o objetivo 
de permitir acesso ao forame apical. De acordo 
com princípios da abertura coronária, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Toda abertura coronária deverá ser feita de tal 
maneira que ofereça um acesso direto ao canal 
radicular por meio de linha reta.
b) A parede cervical ou assoalho da câmara pulpar 
não deverá ser deformado.
c) O limite da abertura coronária deverá incluir no 
seu interior, ao menos, um dos cornos pulpares, não 
removendo as retenções das paredes da câmara.
d) Todas as saliências do teto ou parede oclusal 
ou parede incisal da câmara pulpar devem ser 
eliminadas.
_________________________________________
33. Os materiais de moldagem usados 
atualmente podem ser classificados de acordo com 
sua composição, seu mecanismo de presa, suas 
propriedades mecânicas e indicações. De acordo 
com a classificação dos grupos de materiais de 
moldagem, assinale a alternativa a seguir que 
apresente um material hidrocolóide: 

a) Alginato.
b) Godiva.
c) Polissulfeto.
d) Silicone por adição.
_________________________________________
34. O uso de próteses totais pode levar a 
alterações nos tecidos de suporte e nos demais 
tecidos que as circundam. São patologias associadas 
ao uso de próteses totais, EXCETO:
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a) Candidíase eritematosa.
b) Epúlide fissurada.
c) Crescimento das tuberosidades maxilares.
d) Hiperplasia inflamatória na região de palato mole.
_________________________________________
35. Um sistema adesivo odontológico deve 
possuir três funções: promover resistência à 
separação de um substrato aderente de um material 
restaurador ou de cimentação, distribuir tensão ao 
longo da superfície de colagem e selar a interface, 
aumentando a resistência à microinfiltração. De 
acordo com os fatores que podem afetar o sucesso 
do sistema adesivo, analise as afirmativas a seguir:

I. O tempo ideal de aplicação do agente condicionante 
pode variar, dependendo de exposições prévias da 
estrutura dental ao flúor.
II. As superfícies condicionadas devem ser mantidas 
limpas e suficientemente secas até que o adesivo 
seja aplicado.
III. Uma vez que o dente é condicionado, o ácido 
deve ser removido com enxague com um jato de 
água por aproximadamente 5 segundos. 
IV. Quando apenas o esmalte é condicionado, a 
superfície deve ser completamente seca até que o 
esmalte adquira uma aparência brilhante.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
_________________________________________
36. O cimento de ionômero de vidro é um material 
que tem sido cada vez mais empregado na Saúde 
Pública, as duas principais características que o 
torna aceitável para a prática odontológica são a 
sua capacidade de se unir à dentina e a de liberar 
fluoretos. Em relação à manipulação do cimento de 
ionômero de vidro, assinale a alternativa CORRETA:

a) O material deve ser manipulado até apresentar 
aparência opaca, para assim ser inserido na 
cavidade.
b) O pó deve ser divido em três partes iguais, 
incorporando-as separadamente ao componente 
líquido.
c) 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.
d) O tempo de manipulação recomendado pelo 
fabricante varia de 60-90 segundos.
_________________________________________
37. A profilaxia antibiótica consiste na 
administração de antibióticos previamente a 
manipulação de regiões anatômicas onde não 
temos infecção instalada. Seu uso se faz com a 
finalidade de evitar o estabelecimento de infecção 
devido à presença da flora normal ou de possíveis 
microrganismos presentes. Em relação ao uso 

profilático de antibióticos na odontologia, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Os antibióticos devem ser administrados em 
baixas doses para se evitar a criação de resistência 
bacteriana.
b) Anestesia local infiltrativa não necessita de 
profilaxia antibiótica, mesmo que o paciente 
apresente alguma situação de risco.
c) Pacientes adultos sem história de alergia às 
penicilinas, devem ser medicados com 2 gramas de 
amoxicilina 03 horas antes do procedimento.
d) Pacientes adultos com história de alergia às 
penicilinas, devem ser medicados com 2 gramas de 
clindamicina 01 hora antes do procedimento. 
_________________________________________
38. Apesar do enorme progresso na tecnologia 
disponível para preservar a dentição, há ainda a 
necessidade de reabilitação protética do sistema 
mastigatório em pacientes total ou parcialmente 
edêntulos. O objetivo da cirurgia pré-protética é criar 
estruturas de suporte adequadas para a posterior 
colocação dos aparelhos protéticos. A área ideal 
de suporte para uma prótese deve apresentar as 
seguintes características, EXCETO:

a) Presença de tecido ósseo ou de tecido mole 
protuberante.
b) Relação apropriada dos maxilares nas dimensões 
ântero-posterior, transversal e vertical.
c) Mucosa ceratinizada na área de suporte da 
prótese primária.
d) A forma ideal do processo alveolar é de um 
rebordo largo e em forma de “U”.
_________________________________________
39. Medo e dor estão sempre inter-relacionados. 
A influência dos fatores psicológicos sobre a dor faz 
com que pacientes ansiosos apresentem um limiar 
de dor mais baixo do que pacientes em estado 
normal. Esses pacientes quase sempre necessitam 
de abordagens farmacológicas especiais para 
permitir a realização do tratamento odontológico. 
Em relação ao controle farmacológico da ansiedade 
em odontologia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O controle farmacológico pode ser realizado 
através de duas formas: pela administração de 
medicamentos por via oral ou através da utilização 
da via inalatória.
b) O Diazepam promove, além do efeito ansiolítico, 
relaxamento muscular e efeito anticolinérgico.
c) O Hidrato de Cloral pode ser considerado para o 
tratamento de crianças rebeldes.
d) Os ansiolíticos são medicamentos que têm como 
objetivo a redução da ansiedade, sendo a classe 
dos anti-histamínicos a mais utilizada.
_________________________________________
40. A seleção dos dentes para aplicação de 
selantes de fóssulas e fissuras depende mais 
da atividade de cárie do paciente do que das 
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condições de um dente individualmente. De acordo 
com as recomendações para utilização de selantes 
da Academia Americana de Odontologia Pediátrica 
(2004), assinale a alternativa CORRETA:

a) A colocação de selantes em lesões de cárie 
de esmalte pequenas não tem se mostrado um 
procedimento efetivo na inibição da progressão da 
lesão.
b) O risco de cárie e o benefício potencial do selante 
pode existir em qualquer dente com sulco ou fissura, 
desde que seja um dente permanente.
c) A melhor avaliação de risco é a realizada usando 
os seguintes indicadores: morfologia dental, 
diagnóstico clínico, história passada de cárie, uso de 
flúor e estado atual de higiene bucal.
d) Os métodos de colocação do selante devem incluir 
a limpeza cuidadosa dos sulcos e das fissuras com 
consequente remoção do esmalte.
_________________________________________
41. A inflamação pulpar pode ser iniciada por 
processos cariosos ou contatos prematuros. Após 
a ação do agente agressor, ocorre, inicialmente, 
uma reação inflamatória incipiente denominada 
de hiperemia pulpar. De acordo com o diagnóstico 
clínico e tratamento das hiperemias pulpares, analise 
as afirmativas a seguir:

I. Paciente apresenta dor de curta duração e 
localizada.
II. A proteção pulpar indireta é o tratamento indicado.
III. A natureza da dor é aguda e provocada. 
IV. A polpa ainda apresenta vitalidade.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
42. A restauração direta em dentes posteriores 
com resinas compostas é um desafio frequente na 
prática clínica diária. O desenvolvimento de técnicas 
e sistemas para restaurações indiretas em resina 
composta (inlays e onlays) visa minimizar algumas 
desvantagens das resinas compostas convencionais. 
Em relação às características do sistema indireto, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Dificulta a obtenção de contornos e contatos 
proximais mais precisos.
b) Permite controlar a contração de polimerização da 
resina composta.
c) Possui melhor resistência ao desgaste.
d) Minimiza problemas como microfraturas da 
estrutura dentária e fenda marginal.

43. Devido a sua comprovada eficácia, custo 
reduzido e facilidade de aplicação, os bochechos 
com soluções à base de fluoretos alcançaram grande 
popularidade no meio odontológico, difundindo-
se em um curto período a praticamente todas as 
regiões do mundo. Em relação aos bochechos com 
flúor, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Possui facilidade de aplicação por pessoal não 
especializado e rápida compreensão da técnica de 
uso pelas crianças.
b) Em crianças de 3 a 5 anos, o método só deve 
ser utilizado sob supervisão direta, para evitar que 
engulam a solução.
c) Aplicação não deve ser realizada fora do ambiente 
clínico, pois há a necessidade de profilaxia prévia 
para remoção da placa bacteriana.
d) Após o bochecho, aconselha-se não ingerir nada 
por, no mínimo, 30 minutos.
_________________________________________
44. Para que o cirurgião-dentista reconheça 
o anormal, primeiramente é necessário o perfeito 
conhecimento do normal. Na realização da 
interpretação radiográfica, é imprescindível um 
sólido subsídio da anatomia do complexo estrutural 
dentomaxilomandibular e estruturas adjacentes. 
Assinale a alternativa a seguir que contém a estrutura 
que se apresenta de maneira radiopaca em exames 
radiográficos intrabucais:

a) Órgão do esmalte.
b) Linha milo-hióidea.
c) Forame mentual.
d) Sutura alveolar mediana.
_________________________________________
45. Os anestésicos locais são soluções 
extensamente utilizadas como agentes para a 
anestesia e analgesia durante o transoperatório 
e o pós-operatório. Estruturalmente, possuem em 
sua maioria um grupo aromático associado a um 
grupo amina, esses dois grupos são ligados por uma 
cadeia intermediária que determina a classificação 
do anestésico local como amida ou éster. Assinale 
a alternativa a seguir que apresenta um anestésico 
local classificado como amida:

a) Bupivacaína.
b) Benzocaína.
c) Tetracaína.
d) Procaína.
_________________________________________
46. As doenças periodontais apresentam grande 
prevalência na espécie humana, representando 
uma das maiores causas de perdas dentárias na 
população. Compreendem um grupo de lesões 
de caráter inflamatório que afetam os tecidos de 
proteção e sustentação dos dentes. Em relação 
às medidas preventivas das doenças periodontais, 
assinale a alternativa CORRETA:
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a) A prevenção e o controle da formação da cárie 
dentária constituem a medida mais importante para a 
manutenção saudável da estrutura periodontal.
b) O biofilme, uma vez removido, torna a formar-se 
de imediato, constituindo instantaneamente um fator 
deletério para a saúde gengival.
c) Do ponto de vista periodontal, a escovação dentária 
deve ser realizada, no mínimo, três vezes ao dia.
d) Um tratamento periodontal não é considerado 
definitivo, o intervalo de tempo para a manutenção 
periódica preventiva depende de cada indivíduo. 
_________________________________________
47. O diagnóstico periodontal é determinado após 
uma análise cuidadosa do histórico do caso e da 
avaliação dos sinais e sintomas clínicos, assim como 
o resultado de vários testes. O diagnóstico deve, 
portanto, incluir uma avaliação geral do paciente e 
considerações sobre a cavidade oral. Em relação 
aos métodos de diagnóstico da doença periodontal, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Um elemento dentário com mobilidade grau 
III possui mobilidade grave vestibulolingual e 
mesiodistal, porém não possui deslocamento vertical.
b) A sensibilidade à percussão é uma característica 
de inflamação aguda no ligamento periodontal.
c) O principal método diagnóstico para a detecção de 
bolsas periodontais é o exame radiográfico.
d) Na sondagem periodontal, a sonda deve ser 
inserida perpendicularmente ao eixo vertical do dente.
_________________________________________
48. Sabe-se que as exposições ocupacionais a 
materiais biológicos potencialmente contaminados 
constituem um sério risco aos profissionais da 
área da saúde nos seus locais de trabalho. Riscos 
ocupacionais seriam as possibilidades e as 
probabilidades de ocorrência de acidentes durante 
atividades profissionais. Em relação a tais riscos, 
analise as afirmativas a seguir:

I. Sífilis, gonorreia, tuberculose, difteria e parotidite 
virótica são doenças passíveis de transmissão 
durante o atendimento odontológico.
II. A transmissão percutânea ocorre quando existe 
o contato com respingos na face envolvendo olhos, 
nariz e boca.
III. A transmissão cutânea ocorre quando existe lesão 
provocada por instrumentos perfurantes e cortantes.
IV. O ambiente odontológico possibilita que o ar seja 
uma via potencial de transmissão de microrganismos, 
por meio das gotículas e dos aerossóis.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49. Os traumatismos dentários representam 
um problema de saúde pública entre crianças e 
adolescentes devido à sua alta prevalência. As 
lesões por luxação são causadas por traumas 
e caracterizam-se pelo comprometimento do 
ligamento periodontal e do feixe vasculonervoso 
periapical. De acordo com a classificação das 
lesões por luxação em dentes decíduos, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) A concussão caracteriza-se pela ruptura de fibras 
do ligamento periodontal, aumentando a mobilidade 
do dente acometido.
b) Na subluxação, a lesão restringe-se às fibras do 
ligamento periodontal e não provoca mobilidade 
anormal do dente acometido.
c) A concussão é diagnosticada pela dor à percussão, 
sensação de dente “crescido” e “dormente”.
d) A luxação lateral envolve ruptura e laceração 
das fibras do ligamento periodontal e, clinicamente, 
observa-se o dente em infra-oclusão. 
_________________________________________
50. O tratamento endodôntico de dentes 
decíduos tem como objetivo preservar, até a sua 
esfoliação fisiológica, dentes com comprometimento 
pulpar irreversível devido à lesão cariosa ou 
episódio de traumatismo. Em relação à técnica de 
biopulpectomia em dentes decíduos, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Após a remoção completa do tecido cariado, da 
polpa coronária e cateterismo do canal radicular, 
deve-se efetuar a odontometria, explorando além 
do limite do bisel de rizólise.
b) O uso do curativo de demora é fundamental 
para o sucesso do tratamento, objetivando-se a 
eliminação dos microrganismos presentes na polpa 
radicular. 
c) Previamente à instrumentação, deve-se realizar 
a neutralização do conteúdo tóxico a fim de evitar 
a extrusão de conteúdo necrótico para a região 
periapical.
d) O hipoclorito de sódio a 1% pode ser utilizado como 
solução irrigadora durante toda a instrumentação.
_________________________________________
51. O Tratamento Restaurador Atraumático foi 
desenvolvido inicialmente com o objetivo de oferecer 
atenção odontológica às populações africanas que 
não contavam com atendimento, o objetivo desta 
abordagem é paralisar a desmineralização no 
microambiente da lesão cariosa de dentes decíduos 
e permanentes. São indicações do Tratamento 
Restaurador Atraumático, EXCETO:

a) Atendimento de bebês.
b) Dentes com sinais de pulpite irreversível.
c) Restauração de lesões cariosas em dentina.
d) Atendimento de pacientes com necessidades 
especiais.
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52. A confecção de uma prótese total é realizada 
em diversas etapas: moldagem anatômica, 
moldagem funcional, bases de prova, planos de 
orientação, montagem dos modelos em articulador 
e montagem dos dentes artificiais. Em relação à 
moldagem funcional, analise as afirmativas a seguir:

I. Pode ser dividida em duas fases distintas: o 
vedamento periférico e a moldagem funcional 
propriamente dita. 
II. A moldeira individual pode ser confeccionada com 
resina composta fotopolimerizável. 
III. Primeiramente realiza-se o vedamento periférico 
e posteriormente os ajustes da moldeira individual. 
IV. Pastas à base de óxido de zinco e eugenol são 
utilizadas como material de moldagem. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
_________________________________________
53. Os profissionais da área da saúde, por 
estarem mais expostos, possuem um risco elevado 
de contrair doenças infecciosas, devendo estar 
devidamente imunizados. O profissional deve estar 
atento às características da região e da população 
a ser atendida, sendo recomendável estar vacinado 
contra:

a) Tuberculose.
b) Sífilis.
c) Hanseníase.
d) Hepatite C.
_________________________________________
54. A avulsão dentária caracteriza-se pelo 
deslocamento completo do dente de seu alvéolo 
em decorrência de um impacto súbito como uma 
pancada, colisão com um objeto sólido ou durante 
uma queda. Em relação às avulsões dentárias e seus 
tratamentos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A imobilização de dentes reimplantados deve ser 
realizada logo após o reposicionamento e tem como 
objetivo propiciar estabilidade no período inicial de 
cicatrização.
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) 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. 
d) O reimplante de dentes com rizogênese incompleta 
mantidos em meios de armazenamento inadequado 
ou cujo período extrabucal excedeu 60 minutos, 
apresenta um prognóstico desfavorável. 

55. Segundo o Centro de Controle e Prevenção 
de Doença - CDC, a chance de resolução de um 
acidente ocupacional na área da saúde é maior 
quando a quimioprofilaxia é iniciada nas duas 
primeiras horas da ocorrência. Em relação às 
condutas que devem ser tomadas pelo profissional 
após exposição ao material biológico, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Nos acidentes de alto risco para Hepatite B, a 
quimioprofilaxia pode ser iniciada até uma a duas 
semanas depois.
b) O ferimento não deve ser lavado antes do 
atendimento no Centro de Referência no atendimento 
de acidentes ocupacionais com material biológico da 
região.
c) Deve-se obter do paciente-fonte uma anamnese 
recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, 
história de hemotransfusão, uso de drogas e vida 
sexual.
d) Deve ser solicitada pelo médico a coleta de 
amostras de sangue do profissional e do paciente-
fonte.
_________________________________________
56. No âmbito mundial, nas últimas décadas 
tem sido observado um importante declínio na 
prevalência da doença cárie. Entretanto, em 
alguns países em desenvolvimento, isto ainda é 
uma realidade na maioria das suas populações. O 
processo de formação da cárie é influenciado por 
uma multiplicidade de fatores, chamados fatores 
determinantes. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um fator classificado como determinante 
no processo de formação da cárie: 

a) Biofilme dentário.
b) Composição da saliva.
c) Composição e frequência da dieta.
d) Presença de fluoretos.
_________________________________________
57. A parada cardiorrespiratória corresponde 
à principal e mais grave manifestação de urgência 
dentro de um consultório odontológico, haja vista 
elevada morbimortalidade. A realização imediata 
de ressuscitação cardiopulmonar contribui 
sensivelmente para o aumento das taxas de 
sobrevivência das vítimas de parada cardíaca. 
De acordo com a I Diretriz de Ressuscitação 
Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
a sequência CORRETA do Suporte Básico a Vida é:

a) Chame ajuda, avalie a segurança do local, avalie 
a responsividade e respiração da vítima, cheque 
o pulso e inicie ciclos de 30 compressões e 2 
ventilações.
b) Avalie a responsividade e respiração da vítima, 
chame ajuda, avalie a segurança do local, inicie 
ciclos de 30 compressões e 2 ventilações e cheque 
o pulso.
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c) Avalie a segurança do local, avalie a responsividade 
e respiração da vítima, chame ajuda, cheque o pulso 
e inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
d) Avalie a segurança do local, avalie a responsividade 
e respiração da vítima, cheque o pulso e inicie ciclos 
de 30 compressões e 2 ventilações, chame ajuda.
_________________________________________
58. Segundo a Política Nacional de Atenção 
Básica, as atribuições dos profissionais das equipes 
de atenção básica devem seguir determinadas 
disposições legais que regulamentam o exercício de 
cada uma das profissões. De acordo com a Política 
Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns 
dos cirurgiões-dentistas:

a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter 
o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal.
b) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços 
de saúde bucal.
c) Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos.
d) Coordenar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos odontológicos.
_________________________________________
59 Conforme decreto n° 7.508, de 28 de junho de 
2011, o acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada 
e hierarquizada, de acordo com a complexidade 
do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os 
serviços:

a) De vigilância em saúde.
b) De atenção primária.
c) De atenção ambulatorial especializada.
d) De atenção ambulatorial hospitalar.
_________________________________________
60. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um 
dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, por 
meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, 
garantindo acesso integral, universal e gratuito para 
toda a população do país. São diretrizes do SUS, 
EXCETO:

a) Participação da comunidade.
b) Atendimento integral.
c) Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo.
d) Atendimento com prioridade para as atividades 
curativas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


