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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
 

Órgão Executor: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 



1/13 – ESPECIALISTA EM SAÚDE: Cirurgião Dentista (todas as especialidades) 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) ensaio de divulgação científica. 
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
E) antecipação de contra argumento. 
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, F, V, F 
D) V,V, V, V 
E) F, F, V, V 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 
QUESTÃO 11 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) 
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde. 
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização. 
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da 

comunidade e vigilância epidemiológica. 
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QUESTÃO 12 
 

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência 
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. 

(      ) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 
 

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 

3 - Constituição Federal brasileira de 1988 

(      ) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1 
B) 1, 2, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 2, 1 
 
QUESTÃO 13 
 

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa 
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
(      ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos. 
(      ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 

casos previstos em lei. 
(      ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 

de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
a comercialização autorizada pelo gestor municipal. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 14 
 

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, a execução de ações de 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Saúde do Trabalhador. 
C) Assistência Terapêutica.  
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde Indígena. 
 
QUESTÃO 15 
 

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos 
B) Perfil demográfico 
C) Perfil epidemiológico 
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde 
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede 
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QUESTÃO 16 
 

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a 
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

(      ) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 

1 - Vigilância Sanitária 
 

2 - Vigilância Epidemiológica 
 

3 - Saúde do Trabalhador 

(      ) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 1, 3, 2 
E) 2, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 17 
 

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

(      ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
(      ) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e 

serviços de saúde. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V 
B) F, V, F 
C) V, V, F 
D) V, F, F 
E) F, F, F 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo 
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 
usuários. 

(      ) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. 
(      ) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde. 
(      ) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) V, V, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, V, V, V 
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QUESTÃO 19 
 

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo. 
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos 

em regime de tempo integral. 
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, 

mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com  o sistema educacional. 
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), analise as afirmativas. 
 

I  - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados. 
II  - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

III  - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade 
federada. 

IV  - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 21 
 

De forma geral, a incidência de cárie dentária tem diminuído na população brasileira porque 
A) a população está mais consciente dos cuidados com a sua própria saúde bucal devido à grande democratização de informações 

sobre o auto-cuidado nessa área. 
B) programas restauradores têm sido oferecidos a contento para a população, ressaltando o uso de materiais preventivos tal como o 

cimento de ionômero de vidro. 
C) há uma tendência mundial de declínio na prevalência da cárie dentária nas populações acima de 50.000 mil habitantes. 
D) medidas efetivas de prevenção têm sido tomadas ao longo do tempo, notadamente quanto ao uso inteligente de fluoretos por via 

sistêmica e tópica. 
E) há grande oferta de tratamentos odontológicos no Brasil, ocasionada pelo número elevado de Cirurgiões-dentistas atendendo no 

serviço público, nos consultórios particulares e em entidades assistenciais. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

A Odontologia é reconhecida legalmente como profissão e as atividades profissionais dos Cirurgiões-dentistas estão asseguradas. 
Qual lei regulamenta a Odontologia como profissão no Brasil? 
A) 5.081, de 24 de agosto de 1966. 
B) 4.324, de 14 de abril de 1964. 
C) 6.050, de 24 de maio de 1974. 
D) 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
E) 6.710, de 05 de novembro de 1979. 
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QUESTÃO 23 
 

O bochecho fluoretado é um método freqüente de prevenção da cárie dentária em ambiente escolar. Assinale a alternativa que 
apresenta a concentração de NaF adequada para freqüência de uso semanal em crianças com idade escolar. 
A) 0,2% 
B) 0,02% 
C) 0,05% 
D) 0,5% 
E) 1 ppm 
 
 
QUESTÃO 24 
 

A coluna da esquerda apresenta os Níveis de Prevenção aplicados à Odontologia e a da direita, a caracterização de cada um. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.  
 

(      ) A fluoretação de águas de abastecimento público para 
prevenção de massa contra a cárie dentária em cidade com 
população de 550 mil habitantes. 

(      ) Restauração de amálgama de classe I realizada em um 2.º 
pré-molar inferior esquerdo onde havia uma cárie incipiente. 

(      ) A remoção hemi-mandibular cirúrgica indicada pela 
presença de ameloblastoma extenso na região de ângulo 
mandibular unilateral em ambiente hospitalar. 

(      ) Instalação de próteses totais em pacientes adultos. 

1 - Promoção de Saúde (1.º Nível) 
 

2 - Proteção Específica (2.º Nível) 
 

3 - Diagnóstico Precoce e Tratamento Imediato (3.º Nível) 
 

4 - Limitação do Dano (4.º Nível) 
 

5 - Reabilitação (5.º Nível) 

(      ) A educação em saúde bucal por meio de cartazes, vídeos 
ou panfletos visando à estimulação da alimentação 
balanceada dos pacientes. 
 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 3, 4, 5, 2, 1 
B) 2, 4, 1, 3, 5 
C) 2, 3, 4, 5, 1 
D) 1, 2, 5, 4, 3 
E) 2, 3, 4, 1, 5 
 
 
QUESTÃO 25 
 

As radiografias interproximais são utilizadas como método complementar de diagnóstico bucal. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta indicação dessa modalidade radiográfica. 
A) Exame das cristas ósseas alveolares. 
B) Presença de cárie dentária. 
C) Término de restaurações de classe II de amálgama. 
D) Pesquisa de cálculos gengivais. 
E) Avaliação do nível da gengiva. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Diversos métodos preventivos podem ser utilizados em Odontologia no combate à cárie dentária. Assinale a alternativa que apresenta 
métodos que, simultaneamente, NÃO podem fazer parte de um programa educativo-preventivo em uma região sem fluoretação de 
águas de abastecimento público. 
A) Fluoretação da caixa d’água de escolas, escovação supervisionada com dentifrício fluoretado e bochechos fluoretados. 
B) Leite fluoretado, escovação supervisionada com dentifrício fluoretado e aplicação tópica de flúor. 
C) Escovação supervisionada com dentifrício fluoretado e bochechos fluoretados. 
D) Adequação do meio bucal, escovação supervisionada com dentifrício fluoretado e aplicação de verniz de flúor. 
E) Leite fluoretado, comprimidos fluoretados, bochechos fluoretados e adequação do meio bucal. 
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QUESTÃO 27 
 

Dados epidemiológicos de cárie dentária apresentam certas características. A esse respeito, analise as afirmativas. 
 

I  - A maior prevalência de cárie dentária é sempre observada nos primeiros molares permanentes. 
II  - Os incisivos inferiores apresentam maior prevalência de cárie dentária do que os incisivos superiores. 

III  - As superfícies mais afetadas pela cárie dentária são as superfícies oclusais dos dentes posteriores. 
IV  - Atualmente, os levantamentos epidemiológicos apresentam maior incidência de indivíduos livres de cárie aos doze anos de 

idade. 
V  - O gênero masculino apresenta maior índice de cárie dentária aos doze anos de idade do que o gênero feminino. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II, III e IV, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Para obter um ambiente clínico seguro, o Cirurgião-Dentista deve manter uma rotina de biossegurança no consultório. Assinale a 
alternativa que apresenta, respectivamente, um item que deve ser esterilizado, um desinfetado e um descartado após procedimento 
crítico. 
A) Micromotor, brocas e limas endodônticas. 
B) Lâmina de bisturi, tubetes anestésicos, limas endodônticas. 
C) Brocas, contra ângulo e agulhas anestésicas.  
D) Luvas, arco para isolamento absoluto, lâmina de bisturi. 
E) Fórceps, luvas e fio de sutura com agulha. 
 
 
QUESTÃO 29 
 

As anestesias terminais infiltrativas são largamente utilizadas para viabilizar a realização de diversos procedimentos clínicos. Sobre o 
assunto, assinale a afirmativa correta. 
A) Coloca-se a agulha contra a mucosa tensionada penetrando a agulha com vigor, então, deposita-se a solução anestésica. 
B) Após a punção, com o bizel cuidadosamente voltado para o osso, deve-se aprofundar a agulha e depositar toda a solução 

anestésica sempre sob o periósteo. 
C) A anestesia terminal infiltrativa é capaz de anestesiar um único dente, sendo sempre necessária nova punção para anestesiar 

qualquer outro dente vizinho no arco. 
D) No arco superior, a agulha deve penetrar no fundo do sulco vestibular, depositando-se a solução anestésica na região da mucosa 

logo acima dos ápices dentais. 
E) Procedimentos invasivos num molar inferior cariado podem ser realizados após cuidadosa técnica anestésica terminal infiltrativa 

no fundo de sulco vestibular. 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Logo após a aplicação de uma anestesia local intrabucal, o paciente apresenta palidez facial, náuseas, suores frios, escurecimento da 
visão e relaxamento muscular. Quando é chamado pelo nome apresenta reflexo óculo palpebral lento e fraco, momento em que perde 
a consciência. Com base nessas manifestações clínicas, pode-se afirmar que o paciente apresenta 
A) Lipotímia. 
B) Síncope. 
C) Coma do diabetes. 
D) Angina péctoris. 
E) Obstrução respiratória. 
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QUESTÃO 31 
 

Sobre as anestesias por bloqueio regional, analise as afirmativas abaixo. 
 

I  - Para anestesia do nervo alveolar inferior com acesso intrabucal, pode-se utilizar as técnicas indireta, direta ou da boca 
fechada. 

II  - Para complemento da anestesia do nervo alveolar inferior pela técnica das três posições, deve-se realizar uma anestesia 
terminal infiltrativa na altura do primeiro molar inferior. 

III  - Com a anestesia por bloqueio dos nervos alveolar superior anterior e alveolar superior médio, é possível realizar 
procedimentos odontológicos com segurança nos incisivos superiores, caninos superiores e pré-molares superiores do lado em 
questão. 

IV  - O bloqueio regional do nervo alveolar superior posterior esquerdo é suficiente para exodontia de um 3.º molar superior 
esquerdo incluso. 

V  - Para o bloqueio regional dos nervos mentoniano e incisivo, orienta-se a agulha de trás para frente, de cima para baixo e de fora 
para dentro com paciente na posição de Trendelemburg. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, III e V, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
QUESTÃO 32 
 

Sobre a fluorose dentária, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A fluorose dentária pode ocorrer somente no canino superior direito pela intoxicação que os ameloblastos sofreram ao 
excesso de flúor sistêmico ingerido pelo paciente à época da amelogênese. 

(      ) Os sinais da fluorose caracterizam-se por alterações no esmalte dentário que apresentam desde finas estrias brancas e 
opacas cruzando a superfície do esmalte até a total aparência esbranquiçada, possivelmente com perda de estrutura e 
pigmentação. 

(      ) Quando a fluorose está avançada num dente, o mesmo apresenta toda a superfície do esmalte afetada com aspecto de 
superfície íntegra, compacta e ainda mais esbranquiçada. 

(      ) Em geral, os incisivos inferiores e os primeiros molares permanentes são os dentes que menos apresentam casos de 
fluorose; os pré-molares e os segundos molares permanentes são os mais gravemente afetados. 

(      ) A fluorose dentária só pode ocorrer pela administração de flúor sistêmico artificial, pois estudos clínicos em regiões com alta 
concentração de flúor natural não apresentam casos de fluorose. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) V, V, F, V, V 
B) V, F, V, V, F 
C) F, V, F, V, F 
D) F, F, V, V, F 
E) V, V, F, V, F 
 
 
 
QUESTÃO 33 
 

Uma menina de 3 anos sofre um trauma bucal ao cair da sua bicicleta. O incisivo central superior direito sofre avulsão e cai no asfalto. 
A mãe chega ao consultório com a criança em 30 minutos com o dente imerso em água. Assinale a conduta correta para o caso. 
A) Reposicionar o dente no alvéolo, após a higienização da raiz. 
B) Após reposicionamento do dente, realizar uma contenção semi-rígida. 
C) Realizar a antissepsia da região e proservar o caso até a irrupção do dente sucessor. 
D) Realizar a endodontia radical para, em seguida, reposicioná-lo com contenção semi-rígida. 
E) Reposicionar o dente no alvéolo e, em seguida, colocar cuidadosamente um curativo de hidróxido de cálcio. 
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QUESTÃO 34 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma indicação para a pulpectomia de dentes decíduos. 
A) Extensa lesão de cárie que compromete o assoalho da câmara pulpar em região de bifurcação radicular. 
B) Grande destruição coronária impedindo qualquer trabalho restaurador. 
C) Molar extensamente cariado com lesões periapicais significativas. 
D) Molar extensamente cariado com rizólise irregular avançada.   
E) Dente com alterações pulpares avançadas que levaram a polpa à necrose total, com rizólise inferior a 1/3. 
 
 
QUESTÃO 35 
 

Em que consiste o tratamento de uma pulpite irreversível assintomática com exposição pulpar? 
A) Remoção total da polpa, biomecânica endodôntica e obturação do canal. 
B) Remoção da polpa coronária e proteção do remanescente com resina. 
C) Limpeza da cárie e proteção direta da polpa. 
D) Remoção total da polpa, curativo intracanal com óxido de zinco e eugenol. 
E) Remoção da cárie, proteção direta com fosfato de zinco e restauração do dente. 
 
 
QUESTÃO 36 
 

Os movimentos realizados com fórceps, durante a exodontia de um primeiro pré-molar superior, são, pela ordem: 
A) Rotação, intrusão, luxação e extração. 
B) Luxação, intrusão, rotação e extração. 
C) Luxação, intrusão e extração. 
D) Rotação, luxação e extração. 
E) Intrusão, luxação e extração. 
 
 
QUESTÃO 37 
 

A desinfecção de alto nível difere da esterilização por NÃO eliminar 
A) Esporos. 
B) Bacilo da tuberculose. 
C) Vírus da hepatite. 
D) Bactérias gram negativas. 
E) Bactérias gram positivas. 
 
 
QUESTÃO 38 
 

Ao utilizar o ionômero de vidro como material restaurador, a limpeza da cavidade deve ser feita com 
A) Água de Ca(OH)2. 
B) Ácido poliacrílico 10 a 15%. 
C) Ácido fosfórico 37%. 
D) Verniz cavitário. 
E) Ácido cítrico. 
 
 
QUESTÃO 39 
 

Os adesivos têm apresentado, atualmente, melhor adesão à dentina principalmente por terem em sua composição resinas 
A) hidrofóbicas. 
B) mais fluidas. 
C) contendo Bisgma. 
D) hidrofílicas. 
E) contendo Tegdma. 
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QUESTÃO 40 
 

Ao adicionar-se a prata coloidal ao pó de ionômero de vidro, obter-se-á o tipo: 
A) Anidro. 
B) Convencional. 
C) Com alto conteúdo de prata. 
D) Cermet. 
E) Com baixo conteúdo de prata. 
 
 
QUESTÃO 41 
 

O Herpes Labial recorrente é uma doença infecto-contagiosa com características próprias. Sobre o assunto, assinale a afirmativa 
correta. 
A) As lesões surgem como bolhas que tendem a coalescer e que, após o rompimento, desenvolvem uma crosta e geralmente 

desaparecem em sete dias. 
B) A medicação antiviral tem se mostrado muito eficaz no tratamento do herpes impedindo as recorrências. 
C) De etiologia comprovada, as lesões ocorrem apenas em um lado da face do paciente com intermitência regular. 
D) As lesões surgem como vesículas que tendem a coalescer e que, após o rompimento, desenvolvem uma crosta e geralmente 

cicatrizam em um período de sete a dez dias. 
E) Quando as lesões persistem por mais de cinco dias, é necessário realizar uma biópsia incisional para exame histopatológico. 
 
 
QUESTÃO 42 
 

As bactérias acidogênicas e acidúricas responsáveis pela iniciação da cavitação e progressão de lesões de cárie são: 
A) Actinomices actinomicetencomitans e Estreptococos do grupo mutans.  
B) Estreptococos do grupo vividans e Estreptococos áureos. 
C) Estreptococos do grupo mutans e Lactobacilos. 
D) Estreptococos áureos e Lactobacilos. 
E) Actinomices actinomicetencomitans e Lactobacilos. 
 
 
QUESTÃO 43 
 

Sobre a pericoronarite, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Só ocorre nos terceiros molares. 
(      ) Bactérias anaeróbicas podem estar presentes nessa inflamação. 
(      ) Somente indivíduos debilitados apresentam a pericoronarite. 
(      ) Sempre provoca extração de um 3.º molar. 
(      ) A disseminação de microorganismos para outras regiões pode ocorrer tendo a pericoronarite como etiologia. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, V, V 
B) V, V, V, F, F 
C) F, V, F, F, V 
D) F, F, V, F, V 
E) F, V, F, V, F 
 
 
QUESTÃO 44 
 

Pode ocorrer um trauma oclusal secundário quando forças oclusais 
A) traumáticas incidem em periodonto normal. 
B) traumáticas incidem em periodonto debilitado. 
C) normais incidem em periodonto normal. 
D) traumáticas incidem em periodonto normal de dentes isolados. 
E) normais incidem em periodonto debilitado. 
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QUESTÃO 45 
 

O reparo ósseo deve ser sempre uma preocupação do cirurgião ao realizar uma osteotomia. Sobre o assunto, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O uso de cinzel causa menor dano ao osso que os instrumentos rotatórios. 
B) A refrigeração com soro fisiológico numa osteotomia com baixa rotação leva mais tempo, no entanto, propicia o melhor reparo 

ósseo. 
C) A alta rotação refrigerada propicia melhor resultado pós-operatório que o cinzel com pressão manual. 
D) A osteotomia com alta rotação sob refrigeração deve ser realizada com pontas diamantadas. 
E) Na realização de uma osteotomia, não importa o tipo de instrumento utilizado, mas o resultado. 
 
 
QUESTÃO 46 
 

Assinale a alternativa que apresenta o material restaurador definitivo de maior biocompatibilidade dentária. 
A) Resina composta 
B) Cimento de óxido de zinco e eugenol 
C) Amálgama de prata 
D) Cimento de hidróxido de cálcio 
E) Cimento de ionômero de vidro 
 
 
QUESTÃO 47 
 

O tratamento restaurador atraumático (ART) foi desenvolvido para combater a cárie dentária em locais de difícil acesso. Essa técnica 
A) pode ser indicada livremente em qualquer tipo de lesão de cárie dentária. 
B) preconiza instrumentos cortantes manuais, dispensando o uso de instrumentos cortantes rotatórios de alta e baixa rotação. 
C) preconiza maior adesividade química com o uso de ácido fosfórico a 37%. 
D) dispensa outras preocupações preventivas com o paciente, pois a liberação de flúor do cimento de ionômero de vidro é suficiente. 
E) utiliza o cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável de longa duração e alta resistência à compressão. 
 
 
QUESTÃO 48 
 

Em Dentística restauradora sempre se deve ter o cuidado de proteger o complexo dentino-pulpar. Numa cavidade profunda com 
menos de 1 mm de espessura de dentina em relação à polpa, qual o melhor material protetor a ser utilizado? 
A) Cimento de hidróxido de cálcio 
B) Cimento de ionômero de vidro 
C) Cimento de fosfato de zinco e eugenol com iodofórmio 
D) Resina composta 
E) Verniz cavitário 
 
 
QUESTÃO 49 
 

Sobre o procedimento de raspagem em Periodontia, analise as afirmativas. 
I  - O objetivo principal da raspagem e do alisamento radicular é a devolução de uma superfície biocompatível. 

II  - O procedimento de raspagem com ultra-som é eficaz em áreas profundas. 
III  - O tempo mínimo para reavaliação do quadro local após uma raspagem é quatorze dias. 
IV  - A recuperação gengival inicial após raspagem é melhor com o uso do ultra-som. 
V  - O ultra-som deve substituir a raspagem e o alisamento coronário e radicular manual, exceto nos pacientes portadores de 

marca-passo.  
Estão corretas as afirmativas 
A) III e IV, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D) I, II, IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 50 
 

Paciente de 30 anos de idade, gênero masculino, com queixa principal de dor espontânea nas últimas vinte e quatro horas, pela 
primeira vez no dente 36. Após anamnese e exame físico, realiza-se uma radiografia periapical da área. Assinale a alternativa que 
apresenta a imagem radiográfica provável. 
A) Desaparecimento total da lâmina dura. 
B) Área radiolúcida bem delimitada no periápice. 
C) Osteíte condensante. 
D) Pericementite. 
E) Radiotransparência sem limites precisos com leve reabsorção apical externa. 
 


