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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a 
alternativa correta.

A aldeia do Moonfleet fica a menos de um 
quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental 
do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em 
que serpenteia junto às casas que alguém ágil é 
capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alarga-
se mais adiante, no manguezal salgado abaixo 
da cidade, transformando-se por fim num lago de 
águas salobras. Esse lago só é bom para aves 
marinhas, garças e ostras, formando um ambiente 
que nas Índias costumam chamar de laguna. A 
laguna é separada do canal aberto por uma praia 
imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras 
dos quais falarei mais tarde. Quando era criança 
eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet 
porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, 
a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.

(J. Meade Falkner. Moonfleet – O tesouro do Barba 
Negra. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)

a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita 
pelo personagem.
b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar 
descrito pelo personagem.
c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves 
marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
d) Laguna é um riacho, também conhecido como 
Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
________________________________________

02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa 
correta.

UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.

(Ulisses Tavares. Diário de uma paixão. São Paulo: 
Geração Editorial, 2003)

a) Os três primeiros versos do poema formam um 
período composto por várias orações coordenadas 
assindéticas.
b) Os dois últimos versos formam um período 
composto por duas orações coordenadas sindéticas.
c) O verso “Já estava amando” é uma oração 
subordinada substantiva.
d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração 
principal do período.

03. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se 
de palavras diferentes, de uma informação já 
apresentada na frase. O seu emprego somente 
se justifica quando há a finalidade específica 
de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos, 
sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é 
conhecido na gramática como pleonasmo vicioso. 
Assinale a única alternativa na qual se apresenta 
um pleonasmo vicioso.
a) O balão subiu acima das nuvens.
b) Entrou apressadamente pela primeira porta que 
encontrou.
c) O nível de segurança despencou, abaixo do que 
poderia ser tolerado.
d) Em muitos países de governo ditatorial as 
empresas públicas têm o monopólio exclusivo de 
seu mercado de atuação.
________________________________________

04. Leia o período a seguir e marque a única 
alternativa correta:

“Quando chegam à universidade, os jovens se 
deparam com novos desafios”.

a) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CAUSA com a oração 
principal.
b) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a 
oração principal. 
c) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de TEMPO com a oração 
principal. 
d) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração 
principal.
________________________________________

05. A respeito dos termos essenciais da oração, 
marque a alternativa correta.
a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa 
oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
b) Predicado verbal é aquele que contém apenas 
verbos.
c) Não existe frase sem verbo.
d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra 
“viver” tem a função sintática de sujeito.
________________________________________

06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a 
alternativa correta.

A CASA DE MADAME BRIZARD

A casa tinha dois andares e uma boa chácara no 
fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Mobília 
antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre 
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de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas 
janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, 
davam para a rua; do lado oposto, um enorme 
espelho de moldura dourada e gasta, inclinava-
se pomposamente sobre um sofá de molas; em 
uma das paredes laterais, um detestável retrato a 
óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça, 
olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava 
fronteiro; por cima dos consolos vasos bonitos de 
louça da Índia, cheios de areia até à boca.
Imediato à sala, com uma janela igual àquelas 
outras, havia um gabinete, comprido e muito 
estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca 
e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta 
cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de 
fumo, representando o busto de um barbadinho; ao 
fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada 
à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de 
madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.
Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais 
do marido, onde também dormia o menino, o César, 
que teria então doze anos; logo depois estava o 
quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie, 
a quem a família só tratava por “Nini”.
Vinha depois a grande sala de jantar, forrada 
de papel alegre; nas paredes distanciavam-se 
pequenos cromos amarelados, representando 
marujos de chapéu de palha, tomando genebra, 
e assuntos de conventos - frades muito nédios e 
vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com 
mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por 
detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os 
cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas, 
ao lado de outro em que estavam os moringues.

(Aluísio Azevedo. Casa de Pensão. São Paulo: 
Martins, 1968, p. 77.)

a) O texto é predominantemente dissertativo com 
elementos de descrição objetiva.
b) O texto é predominantemente descritivo, 
explorando tanto elementos de descrição objetiva 
quanto subjetiva.
c) Trata-se de um texto narrativo com elementos 
dissertativos e narrativos.
d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo 
do escritor é narrar a vida das pessoas que 
viviam naquela casa, utilizando-se de elementos 
dissertativos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e 
cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de 
futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez) 
gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem 
de futebol e nem de vôlei?

a) 50
b) 40
c) 120
d) 110
________________________________________

08. Em um hipermercado um produto era vendido 
por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três 
aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual 
será o valor final do produto?
a) 4600,00
b) 4200,00
c) 44000,00
d) 4630,50
________________________________________

09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de 
acordo com a função c(t)=Co.2(-0,1)t, sendo Co 
a quantidade inicial de carga e c(t) a quantidade 
de carga após t horas de uso. Após a bateria ser 
totalmente carregada, em quantas horas a carga da 
bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento) 
da carga inicial?
a) 20
b) 8
c) 10
d) 5
________________________________________

10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem 
fazer um investimento em sociedade e os 
respectivos capitais são aplicados a juro simples: 
Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a. 
(trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro) 
anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de 
24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante 
3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira 
a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por 
cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro) 
meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que 
o segundo capital é o dobro do primeiro e que o 
terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro 
capital é de?
a) 16000 
b) 10000
c) 20000 
d) 32000

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS 

11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três 
sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses 
poderes correspondem, segundo o pensador 
francês, determinadas funções”.
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(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)

Com base no texto, é correto afirmar que o Poder 
Legislativo exerce a função de
a) Produzir as leis que integrarão a estrutura 
normativa da sociedade.
b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário 
em casos concretos.
c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as 
cumpra literalmente.
d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas 
na sociedade.
________________________________________

12. “Tradições milenares sobrevivem em um país 
cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se 
dissolvem na violência da transformação. A rapidez 
da mudança cria um cenário no qual diferentes 
tempos históricos disputam um lugar ao sol no 
presente. O mesmo país que envia astronautas 
ao espaço usa o arado manual no campo; lidera 
o ranking de crescimento global, mas ainda tem a 
maior parte de sua população na zona rural; possui 
o segundo maior número de internautas do mundo 
e pratica a censura abertamente”.
(TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do 
império. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006, 
p 24). 

O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:
a) IBAS
b) BRICS
c) G7
d) MERCOSUL
________________________________________

13. “Uma nova democracia, verdadeiramente 
includente, brota na ação dos que hoje se mobilizam 
em favor da mudança da representação política e 
da expressão direta do soberano popular”.
(REIS, Márlon. O Gigante acordado. Manifestações, 
ficha limpa e reforma política. Rio de Janeiro: Leya, 
2013, p. 31)

A expressão “soberano popular” que aparece no 
texto refere-se à (ao):
a) Determinação do rei.
b) Mandamento de Deus.
c) Vontade do Povo.
d) Imposição do ditador.
________________________________________

14. “O reconhecimento recíproco, pode significar, 
por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos 
estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em 
debates públicos e a aprenderem uns com os 
outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – Entre naturalismo 
e religião: estudos filosóficos/Jürgen Habermas; 
(tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).

Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a 
alternativa correta:
a) Observa os preceitos religiosos.
b) Inspirado pela religiosidade.
c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
d) Pertence ao instituto monástico.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. A que idade corresponde o comportamento 
infantil descrito abaixo?
Estas crianças ouvem com interesse e respondem 
bem a comandos verbais. Elas têm imaginação 
fértil e podem ser ótimas durante a conversa, 
tendendo até ao exagero. Além disso, participam 
bem de grupos sociais pequenos. Podem ser 
pacientes cooperativos, porém alguns podem ser 
desafiadores e tentar impor suas visões e opiniões. 
São familiares e respondem bem ao ‘obrigado’ e ao 
‘por favor’.
a) 02 anos
b) 06 anos
c) 05 anos
d) 04 anos
________________________________________

16. O controle da dor em crianças é frequentemente 
inadequado e envolve alguns falsos conceitos.
São exemplos de falsos conceitos:
I. As crianças sentem menos dor do que os adultos
II. Recém-nascidos não sentem ou se lembram da 
dor.
III. Opioides causam dependência e são muito 
perigosos em termos de riscos respiratórios.
IV. Administração intranasal ou sublingual de 
opioides tem sido descrita como uma alternativa à 
injeção que evita o metabolismo pelo fígado.
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I, II, III e IV
d) Somente I e II
________________________________________

17. A esterilização em autoclave deverá ser a 
primeira escolha devido à comprovada eficácia do 
processo. Assinale a alternativa correta a respeito 
deste método:
a) O tipo de autoclave Pré-vácuo é o mais utilizado 
no Brasil, devendo ser utilizado por 04 (quatro) 
a 07 (sete) minutos a uma temperatura de 132 
(cento e trinta e dois) a 134 (cento e trinta e quatro)
ºC e 02 (dois) atm de pressão. A autoclave deve 
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realizar automaticamente o processo de secagem 
efetivo. Os pacotes que saírem úmidos devem ser 
colocados para secar em estufas.
b) O tipo de autoclave Gravitacional é o mais 
utilizado no Brasil, devendo ser utilizado por 15 
a 30 minutos a uma temperatura de 121 (cento 
e vinte e um) a 127 (cento e vinte e sete)ºC e 01 
(um) atm de pressão. Deve-se carregar somente 
80% (oitenta por cento) da capacidade do 
equipamento, favorecendo a penetração do vapor 
nos pacotes e a secagem. A autoclave deve realizar 
automaticamente o processo de secagem efetivo. 
Os pacotes não devem sair úmidos.
c) O tipo de autoclave Cicloflash, recomendado para 
situações de uso imediato é o mais utilizado no Brasil, 
porque não requer testes químicos (indicadores 
multiparamétricos) nem testes biológicos (Bacillus 
stearothermophilus ou Bacillus subtillis).
d) O tipo de autoclave Pré-vácuo é o mais utilizado 
no Brasil, devendo ser utilizado por 15 (quinze) 
a 30 (trinta) minutos a uma temperatura de 121 
(cento e vinte e um) a 127 (cento e vinte e sete)
ºC e 01 (um) atm de pressão. Os pacotes devem 
ser posicionados de modo horizontal e com as 
aberturas voltadas para a frente da câmara.
________________________________________

18. De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e 
a Resolução CONAMA no 358/2005, aponte a 
alternativa INCORRETA:
a) São definidos como geradores de Resíduos de 
Serviços de Saúde todos os serviços relacionados 
com o atendimento à saúde humana ou animal. 
b) Os resíduos de serviços de saúde são parte 
importante do total de resíduos sólidos urbanos, 
necessariamente, pela grande quantidade gerada e 
sua proporção no volume total dos resíduos sólidos.
c) Os RSS são classificados em função de suas 
características e consequentes riscos que podem 
acarretar ao meio ambiente e à saúde em cinco 
grupos: A, B, C, D e E. Deste modo, o Grupo E 
corresponde a materiais perfuro-cortantes ou 
escarificantes, tais como lâminas de barbear, 
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, 
lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros 
similares.
d) O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento 
que aponta e descreve as ações relativas ao 
manejo de resíduos sólidos, que corresponde 
às etapas de: segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final.
________________________________________

19. A qual patologia se referem as seguintes 
características:
Doença destrutiva infecciosa e inflamatória. 

Sinais bucais incluem: depressões crateriformes 
perfurantes na crista da gengiva; atinge a 
papila interdental, gengiva marginal ou ambas; 
sensibilidade ao tato; dor constante e irradiada, 
intensificada pelo contato de comidas quentes e 
mastigação; gosto metálico e saliva pastosa.
a) Gengivo estomatite herpética aguda.
b) Gengivite ulcerativa necrosante aguda.
c) Abscesso gengival agudo.
d) Pericoronarite.
________________________________________

20. A periodontite é um grupo de doenças que 
se caracteriza pela inflamação dos tecidos de 
sustentação e proteção dos dentes, acompanhada 
de perda de inserção de tecido conjuntivo, 
consequência da agressão promovida pelo biofilme 
dental subgengival. Pode ser crônica ou agressiva, 
localizada ou generalizada.
Qual é a classificação para uma periodontite com 
as seguintes características?
1- ≥ 5 (cinco) mm de perda de inserção.
2- Atinge mais de 30% (trinta por cento) dos sítios.
3- a perda de inserção está associada aos padrões 
de higiene bucal e fatores de risco.

a) Periodontite crônica localizada moderada.
b) Periodontite agressiva localizada moderada.
c) Periodontite agressiva generalizada severa.
d) Periodontite crônica generalizada severa.
________________________________________

21. Em relação à Participação Complementar, a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, qual das 
afirmações abaixo estão INCORRETAS? 
I. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada.
II. A participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante contrato ou 
convênio, observadas, a respeito, as normas de 
direito público.
III. Na escolha para participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos deverão ser preteridas.
IV. Aos proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados é vedado 
exercer cargo de chefia ou função de confiança no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

a) I
b) II
c) III
d) IV
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22. O Código de Ética Odontológica estabelece os 
direitos fundamentais dos profissionais inscritos, 
segundo suas atribuições específicas. Qual a 
condição de verdade dos direitos fundamentais 
descritos abaixo?
I. As categorias técnicas e auxiliares não podem se 
recusar a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, ética e legal, ainda que sob 
supervisão do cirurgião-dentista.
II. Decidir, em qualquer circunstância, levando 
em consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente 
ou periciado, evitando que o acúmulo de encargos, 
consultas, perícias ou outras avaliações venham 
prejudicar o exercício pleno da Odontologia.
III. Contratar serviços de outros profissionais da 
Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos 
deste Código e demais legislações em vigor;

a) Todos são verdadeiros.
b) Nenhum é verdadeiro.
c) Há um direito falso.
d) Há apenas direito verdadeiro.
________________________________________

23. Considere as afirmações abaixo e indique a que 
está errada:
I. Uma diferença significativa entre os dois 
principais grupos de anestésicos locais, os ésteres 
e as amidas, é o meio pelo qual o organismo 
transforma biologicamente a substância ativa em 
uma substância farmacologicamente inativa.
II. Em comparação com o início do bloqueio do 
nervo, que é lento, a recuperação do bloqueio 
nervoso é muito mais rápida porque o anestésico 
local se liga à membrana do nervo. Anestésicos 
locais de ação mais longa (p. ex., bupivacaína, 
etidocaína, ropivacaína, tetracaína) ligam-se mais 
firmemente à membrana do nervo (aumento da 
ligação proteica) do que as drogas de ação mais 
curta (p. ex., procaína, lidocaína) e, portanto, são 
liberados mais lentamente dos sítios receptores nos 
canais de sódio.
III. Além do aumento da ligação proteica, outros 
fatores que influenciam a taxa de remoção de uma 
droga do local de infiltração são a vascularidade 
do local de infiltração e a presença ou ausência de 
uma substância vasoativa.
IV. A duração da anestesia aumenta nas áreas de 
vascularidade diminuída.

a) I
b) II
c) III
d) IV

24. Considere a condição de verdade e a relação 
entre as duas afirmações e responda: 
I. A distância-padrão foco-objeto (DFO) evoluiu ao 
longo dos anos na radiografia intra-oral, indo de 20 
(vinte) cm (8 polegadas) para 41 (quarenta e um) 
cm (16 polegadas). 
PORQUE
II. O uso de uma DFO maior resulta em uma redução 
de 32% (trinta e dois por cento) no volume de tecido 
exposto. Isto se deve ao fato de o feixe de raios X 
ser menos divergente a distâncias maiores.

a) As duas afirmações estão corretas mas a 
segunda não explica a primeira.
b) Somente a primeira afirmação está correta.
c) As duas afirmações estão corretas e a segunda 
explica a primeira.
d) Somente a segunda afirmação está correta
________________________________________

25. O ajuste oclusal é o estabelecimento de uma 
relação funcional da dentição para um perfeito 
equilíbrio com as demais estruturas do sistema 
estomatognático, através de desgaste seletivo, 
melhorando a eficiência e a função deste sistema. 
Em qual das situações abaixo a realização do ajuste 
oclusal está contraindicada?
I. previamente a tratamento a ortodôntico ou 
previamente a correção cirúrgica.
II. antes e/ou após cirurgias periodontais.
III.  pacientes com sinais e sintomas de disfunção 
miofacial.
IV. Para redução de mordida aberta anterior 
pequena.

a) I
b) II
c) III
d) IV
________________________________________

26. Os cimentos de ionômero de vidro ou ionoméricos 
são derivados dos cimentos de silicato e dos 
cimentos de policarboxilato de zinco, consistindo, 
basicamente, de um pó de vidro (alumínio silicato 
com alto conteúdo de fluoretos) com íons reativos 
e um líquido poliácido (que apresenta o potencial 
de quelar certos íons da estrutura dental, como o 
Cálcio) que reagem para formar uma massa dura 
de cimento.
Entre suas características estão quais das 
afirmações abaixo?

I. Adesividade: sua adesão com a dentina é da 
ordem de 60 a 120 Kg/cm², o que possibilita o 
emprego destes materiais para restaurar cavidades 
com mínima preparação.
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II.  Ação anticariogênica por liberação de flúor, pois 
os íons flúor são liberados para a região adjacente à 
restauração logo após sua realização e a influência 
dos fluoretos pode estender-se às outras faces do 
dente, distantes da restauração.
III. Biocompatibilidade, pois a resposta pulpar é 
baixa quando comparada com aquela produzida 
pelos cimentos de óxido de zinco e eugenol.
IV. Resistência à abrasão, pois quando os cimentos 
ionoméricos são reforçados com partículas 
metálicas apresentam resistência suficiente para 
que os mesmos sejam empregados em superfícies 
oclusais.

a) Todas as afirmações.
b) As afirmações I, II e IV.
c) As afirmações I, II e III.
d) As afirmações II, III e IV.
________________________________________

27. Considere as afirmações abaixo e responda:
I. As emergências hipertensivas são uma 
preocupação no consultório odontológico e podem 
ocorrer em decorrência das intervenções clínicas 
e cirúrgicas, desencadeadas por fármacos ou 
mais comumente associadas ao fator emocional. 
Requerem redução imediata da pressão sanguínea 
(não necessariamente para níveis normais) para 
prevenir danos como hemorragia intracerebral, 
infarto agudo do miocárdio, angina instável do 
peito, aneurisma da aorta etc., além de um risco 
aumentado de hemorragia, no caso de realização 
de procedimento cruento.
II – A conduta correta é interromper e/ou finalizar 
o tratamento, quando possível; sentar e acalmar o 
paciente; aferir PA.

a) As duas afirmações são corretas mas a segunda 
não está relacionada com a primeira.
b) As duas afirmações são corretas e a segunda 
está relacionada com a primeira.
c) Somente a primeira afirmação está correta e 
a segunda está relacionada com outro tipo de 
emergência médica em odontologia.
d) Somente a segunda afirmação está correta 
pois as emergências hipertensivas não são uma 
preocupação nos consultórios odontológicos.
________________________________________

28. Qual das afirmações abaixo está incorreta em 
relação às condutas indicadas no tratamento de um 
paciente com Diabete Melitus?
a) Aferir pressão antes de todas as consultas.
b) Marcar consultas preferencialmente no meio da 
manhã, pois os níveis de cortisol são mais altos, o 
que eleva a concentração de glicose no sangue e 
diminui risco de hipoglicemia trans-operatória.
c) Avaliar se há uso de medicações concomitantes 
para controle ou prevenção de comorbidades. Ex: 

O uso diário de AAS é indicado rotineiramente 
ao diabético com finalidade de prevenção de 
coagulopatias.
d) A realização de bochecho com solução de 
gluconato de clorexidina 0,12% (zero vírgula 
doze por cento), por 1 (um) minuto, antes de 
procedimentos dentários, está contraindicada para 
pacientes diabéticos.
________________________________________

29. O diagnóstico precoce de lesões precursoras e 
do câncer de boca deve ser uma ação desenvolvida 
sistematicamente pelas equipes de saúde bucal na 
atenção básica. O estabelecimento do diagnóstico 
precoce é fundamental para que se assegurem 
medidas preventivas e um prognóstico favorável 
na abordagem da doença. (Manual de Saúde Bucal 
da ASMS da Prefeitura de Londrina). A que lesão 
refere-se a descrição abaixo?
“São lesões precursoras brancas que apresentam-
se acompanhadas de uma resposta hiperplásica da 
mucosa; produzem queratinização excessiva. As 
placas não podem ser removidas pela raspagem 
da mucosa e o diagnóstico diferencial só pode ser 
feito por meio de biópsia. É um achado comum em 
indivíduos com exame imunológico positivo para 
HIV.”

a) Candidíase crônica hiperplásica:
b) Candidíase pseudomembranosa (monilíase ou 
sapinho).
c) Ceratose ou Queilite Actínica.
d) Líquen plano erosivo.
________________________________________

30. Qual(is) da (s) características abaixo  NÃO 
pertencem ao Carcinoma epidermóide, que é o 
tipo de lesão maligna responsável por 95% dos 
cânceres que ocorrem na boca? 

I. Úlcera de consistência e base endurecida, 
raramente apresentando consistência Mole.
II. Fundo granuloso e grosseiro.
III. Bordas elevadas circundando a lesão.
IV. Dissemina-se através dos linfonodos do 
pescoço, daí a importância de se inspecionar e 
palpar detidamente essa região.
V.  As ulcerações em meio a uma área branca 
revelam um sinal de alerta, sugerindo uma 
transformação malígna desta área.
VI. Por ter lesões que podem ser ulceradas, 
nodulares e vegetantes é, geralmente, muito 
sintomático, fator que facilita o diagnóstico.

a) II, III e V
b) I, IV e VI
c) Apenas IV
d) Apenas VI
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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


