
 

 

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ODONTÓLOGO   

EDITAL COODEC 04/2018 

13 DE MAIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

01. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na Lista de Presença. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu 

nome no primeiro retângulo. 

02. Preencha as respostas das questões no RASCUNHO  DO GABARITO, a fim de transcrevê-las com 

caneta esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no 

CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter sua 

questão anulada. 

04. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 

competente é requisito essencial para a realização da prova. 

05. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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Língua Portuguesa  

Leia o texto a seguir para responder as questões  de 1 a 5:  

 

Gabola, gabarola, cabotino, meus colegas não me perdoavam por ostentar os livros autografados do meu pai nos 1 

corredores da faculdade de letras. E arriscando-me a aborrecê-los mais um pouco, eu não resistia a me referir sem cerimônia 2 

aos autores assíduos na minha casa, o João, o Jorge, o Carlos, o Manuel. O Sartre? De passagem por São Paulo fez questão de 3 

nos visitar com a Simone, extrapolei numa aula de filosofia. 4 

 
(BUARQUE, Chico. O irmão alemão. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p..47) 

.

 

1 

No trecho acima verifica-se uma ideia que 

sinaliza a presença de um juízo autovalorativo 

exacerbado. Essa ideia está contida em 

 

(a) gabarola. 

(b) extrapolei. 

(c) ostentar. 

(d) arriscando-me. 

(e) eu não resistia. 

 

2 

A expressão “sem cerimônia” (linha 2) 

poderia ser substituída, sem alteração de sentido, 

por 

 

(a) com certeza. 

(b) com desfaçatez. 

(c) com parcimônia. 

(d) com desembaraço. 

(e) com impudência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

A resposta enunciada no final do trecho 

denuncia um excesso cometido pelo narrador. Esse 

excesso pode ser comprovado através da palavra 

“extrapolei”. O significado desse vocábulo em 

relação à expressão “eu não resistia a me referir” 

(linha 2) 

 

(a) reforça o juízo de valor demonstrado pelos 

colegas. 

(b) impossibilita qualquer correlação de sentido. 

(c) contraria qualquer possibilidade de  juízo de valor. 

(d) comprova o equívoco dos colegas em relação ao 

narrador. 

(e) corrobora a superioridade do narrador em relação 

aos demais estudantes. 

4  

O uso das vírgulas após os nomes dos 

autores assíduos na casa do narrador (linha 3) 

encontram a seguinte justificativa gramatical: 
 

(a) isolar vocativos. 

(b) marcar o aposto explicativo. 

(c) marcar enumeração de mais de dois elementos. 

(d) isolar expressões exemplificativas. 

(e) separar orações que não apresentam conjunções 

que as interliguem. 

5 

Sobre as palavras gabola, gabarola e 

cabotino, tendo por base as normas gramaticais, é 

possível afirmar que são 

 

(a) sinônimos. 

(b) parônimos. 

(c) homônimos. 

(d) adjetivos simples. 

(e) adjetivos uniformes. 
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Leia o texto a seguir para responder as questões de 6 a 10. 

 

Recordando a antiga maldição chinesa, pode-se dizer que vivemos realmente em tempos interessantes. Um dos 1 

aspectos mais interessante  destes tempos é, como tem sido exaustivamente observado, sua aceleração descontrolada. O 2 

tempo está fora do eixo, e andando cada vez mais rápido. “As coisas têm mudado tão rápido que se tornou difícil acompanhá-3 

las”, constatava, poucos anos atrás, Bruno Latour (2013a: 126). Ele se referia ao estado do conhecimento científico a respeito 4 

do problema; mas, de algum tempo para cá, é o próprio tempo, como dimensão de manifestação da mudança (o tempo 5 

enquanto “número do movimento”, para falar  como Aristóteles), que parece estar, não apenas se acelerando, mas mudando 6 

qualitativamente “o tempo todo”. Virtualmente tudo o que pode ser dito sobre a crise climática se torna por definição, 7 

anacrônico, defasado; e tudo o que deve ser feito a respeito disso é necessariamente muito pouco, e tarde demais. 8 

(DANOWSKI, Déborah e VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Há mundo por vir? Desterro (Florianópolis): Cultura e Barbárie Editora: Instituto Socioambiental, 2017, p. 23) 

 

6 

Analisando a frase “Recordando a antiga 

maldição chinesa, pode-se dizer que vivemos 

realmente em tempos interessantes.” (linha 1), a 

locução verbal está conjugada na terceira pessoa do 

singular. Diante dessa constatação, é-nos seguro 

afirmar que o pronome “se” é 

 

(a) expletivo. 

(b) reflexivo. 

(c) apassivador. 

(d) integrante. 

(e) possessivo. 

 

7 

Dentre os conjuntos de palavras seguintes, 

qual está reunido pela mesma regra de 

acentuação gráfica? 

 

(a) maldição, rápido, está. 

(b) anacrônico, definição, número. 

(c) dimensão, definição, Aristóteles. 

(d) está, têm, aceleração. 

(e) científico, climático,  barbárie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Observa-se no texto, o uso reiterado da forma 

nominal do verbo chamada gerúndio (recordando, 

andando, acelerando, mudando). Do ponto de vista 

semântico isso caracteriza 

 

(a) um reforço a ideia de movimento presente no 

tempo. 

(b) a confirmação de que não há mundo por vir. 

(c) a incerteza do conhecimento científico no mundo 

contemporâneo. 

(d) o engano de Bruno Latour pela leitura equivocada 

de Aristóteles. 

(e) uma exemplificação do vício de linguagem 

designado  Gerundismo. 

9 

Em “Virtualmente tudo o que pode ser dito 

sobre a crise climática se torna por definição, 

anacrônico, defasado;” (linhas 7 e 8), o advérbio 

modifica a ideia de(a) 

 

(a) certeza do conhecimento científico. 

(b) que o tempo não para. 

(c) maldição chinesa. 

(d) que Bruno Latour estava equivocado. 

(e) certeza de que não há uma resposta para a 

pergunta-título do livro. 

10 

NÃO é sinônimo de anacrônico: 

 

(a) obsoleto. 

(b) antiquado. 

(c) retrógrado. 

(d) antigo. 

(e) contemporâneo. 
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Legislação 

11 

A partir da Lei de Acesso à Informação 

Pública nº 12.527/2011, qualquer pessoa poderá ter 

acesso a documentos e informações que estejam sob 

a guarda de órgãos públicos, em todos os poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e níveis de 

governo (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal). No artigo 4º, V, são relacionadas as 

seguintes ações para tratamento da informação 

 

(a) gratuidade, acesso e controle. 

(b) acesso, justificativa e destinação. 

(c) produção, recepção e classificação. 

(d) recepção, divulgação e eliminação. 

(e) classificação, distribuição e disponibilidade. 

 

 

12 

Os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público, 

em efetivo exercício, nos termos do artigo 41 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, tornar-se-ão estáveis após 

 

(a) cinco anos. 

(b) três anos. 

(c) um ano. 

(d) dois anos. 

(e) quatro anos. 

 

13 

Dentre as vedações ao servidor público 

previstas na Seção III do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público do Poder Executivo Federal 

encontram-se 

 

I) alterar ou deturpar o teor de documentos que 

deva encaminhar para providências. 

I) utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 

alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento do seu mister. 

II) exercer atividade profissional aética ou ligar o 

seu nome a empreendimentos de cunho 

duvidoso. 

III) retirar da repartição pública, mesmo com 

autorização, qualquer documento, livro ou bem 

pertencente ao patrimônio público. 

 

Estão corretas, 

 

(a) I e II, apenas. 

(b) I e III, apenas. 

(c) II e III, apenas. 

(d) II e IV, apenas. 

(e) III e IV, apenas. 

 

14 

O deslocamento de cargo de provimento 

efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral 

de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 

Poder, com prévia apreciação do órgão central do 

SIPEC, nos termos da Lei 8112/90, define 

 

(a) Substituição. 

(b) Recondução. 

(c) Reintegração. 

(d) Redistribuição. 

(e) Aproveitamento. 

 

15 

O artigo 2º da Lei nº9784/99, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, elenca os seguintes princípios, 

menos 

 

(a) moralidade. 

(b) interesse público. 

(c) contraditório. 

(d) ampla defesa. 

(e) objetividade. 
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Conhecimentos específicos 

16 

O material protetor utilizado no tratamento 

conservador de cavidades profundas é 

classificado como 

 

(a) restaurador. 

(b) base. 

(c) selante. 

(d) forrador. 

(e) ionomérico. 

 

17 

A análise dentolabial, ou seja, dos lábios e 

dentes especificamente, baseia-se nas proporções 

dentárias e do sorriso. O tipo de relação entre os 

incisivos centrais superiores e o lábio inferior, 

quando há contato dos dentes superiores com o 

lábio superior denomina-se 

 

(a) não-contativa. 

(b) contativa. 

(c) cobertura. 

(d) simétrica. 

(e) áurea. 

 

18 

Classificação de cavidade Classe II, quando 

apenas a face proximal cariada é incluída na 

preparação, sem nenhum envolvimento da superfície 

oclusal é  

 

(a) Tipo túnel. 

(b) RoggenKamp. 

(c) Slot Vertical. 

(d) Almquist. 

(e) Crickett. 

 

 

 

 

 

 

19 

Lesão sólida, elevada, com menos de 5mm de 

diâmetro é denominada 

 

(a) pústula. 

(b) mácula. 

(c) nódulo. 

(d) pápula. 

(e) placa. 

 

20 

Um crescimento ou um tumor em que a base 

é a porção mais larga da lesão é chamado(a) de 

 

(a) úlcera. 

(b) pedunculado. 

(c) unilocular. 

(d) séssil.  

(e)  erosão. 

 

21 

NÃO é um exemplo de lesão vesiculoerosiva 

e ulcerativa crônica o(a) 

 

(a) líquen plano erosivo. 

(b) carcinoma de células escamosas. 

(c) lúpus eritematoso. 

(d) pênfigo vulgar. 

(e) herpes labial recorrente. 

 

22 

Leia as alternativas abaixo. 

 

I) Em caso de exposição pulpar, durante o final do 

preparo cavitário, o correto a ser feito é a 

curetagem pulpar, com colher de dentina (a 

própria que estava removendo cárie) para 

posterior associação de materiais que selem a 

cavidade. 

II) Durante um preparo cavitário muito profundo, o 

material mais indicado para a proteção pulpar 

seria o pó de hidróxido de cálcio, pois o mesmo 

poderia induzir a formação de dentina 

reparadora.  
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III) Em um preparo cavitário onde predomina os 

túbulos dentinários obliterados, a 

permeabilidade dentinária é pequena, não 

sendo necessária a proteção do complexo 

dentino-pulpar. No entanto, como esta dentina 

é altamente mineralizada, é indicado o uso do 

ionômero de vídeo como base. 

IV) Quanto mais profundo for o preparo cavitário, 

menor a quantidade de dentina intertubular e 

maior a quantidade de túbulos dentinários, o 

que inviabiliza o uso direto do sistema adesivo 

pela sua falta de biocompatibilidade, além de 

que a adesão será fraca pela pequena 

quantidade de dentina passível de formação da 

camada híbrida.  

V) Quando de uma exposição pulpar, a camada 

odontoblástica desta região é morta, por este 

motivo é necessário o uso de algum material 

que induza a diferenciação de células 

pluripotentes subjacentes em células com 

função odontoblástica. 

Está(ão) correta(s), 

 

(a) I, II, IV e V, apenas. 

(b) III, IV e V, apenas. 

(c) III, apenas. 

(d) I, II e IV, apenas. 

(e) I, II, III, IV e V. 

 

23 

Em relação ao clareamento de dentes não 

vitais, considere as afirmativas. 

 

I) O dente a ser clareado deve ser isolado 

individualmente. 

II) Previamente ao clareamento, é necessário 

fazer o tampão biomecânico, com cimento de 

hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. 

III) No tampão biomecânico, a função do hidróxido 

de cálcio é neutralizar o pH ácido do peróxido 

que porventura tenha passado pela barreira 

mecânica do ionômero de vidro. 

IV) Dentes escurecidos em longo prazo têm uma 

menor probabilidade de bons resultados. 

V) Após terminar o clareamento, necessita-se 

aguardar 14 dias com o dente com hidróxido de 

cálcio, pois ele neutraliza as moléculas de 

pigmento residuais que dificultam a 

polimerização das resinas. 

 

Está(ão) correta(s), 

 

(a) II e V, apenas. 

(b) I, II, III e V, apenas. 

(c) IV, apenas. 

(d) I, II, III, IV e V. 

(e) I, III e IV, apenas. 

 

24 

Com relação à fratura dental e colagem de 

fragmento, é correto afirmar que 

 

(a) para colagem de fragmentos dentários que se 

adaptam perfeitamente ao remanescente dental, 

os materiais mais indicados são as resinas 

compostas universais. 

(b) antes de realizar a colagem do fragmento, no 

intuito de mascarar a interface 

fragmento/remanescente dentário, faz-se 

necessário a confecção de bisel, tanto no 

fragmento, quanto no remanescente dentário. 

(c) no momento da colagem, o fragmento dentário 

deve estar bem seco permitindo assim uma 

melhor adesão ao remanescente dentário. 

(d) uma severa alteração de cor e múltiplos 

fragmentos após o traumatismo dentário acabam 

limitando a indicação da colagem. 

(e) durante o exame clínico de um dente 

traumatizado é muito importante realizar o teste 

de vitalidade pulpar, já que assim pode ser 

confirmada a necessidade ou não de tratamento 

endodôntico. 

 

25 

Considere as fotomicrografias 1 e 2. 

1                                               2 

 
 

Com relação à adesão de materiais 

odontológicos é correto afirmar que 

 

(a) na figura 1 temos uma menor quantidade de 

túbulos dentinários e com menor diâmetro que na 

figura 2, sendo exemplos de dentina profunda e 

superficial, respectivamente. 
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(b) uma maior quantidade de tubulos dentinários 

representa um substrato dental ótimo para 

adesão com sistemas adesivos monoméricos, 

pois se tem uma maior infiltração de adesivo nos 

túbulos dentinários. 

(c) a formação da camada híbrida se dá, 

principalmente, na dentina intertubular, sendo a 

dentina da imagem 1 melhor que da imagem 2. 

(d) uma maior quantidade de túbulos dentinários 

denotam uma maior umidade, sendo contra-

indicados os adesivos com solvente à base de 

acetona. 

(e) o uso de cimento de ionômero de vidro está 

contra-indicado em dentinas como a 

exemplificada na figura 2. 

 

26 

Avalie as sentenças relacionadas aos 

conceitos e fundamentos de Promoção de Saúde. 

 

I) As práticas de promoção à saúde não devem 

ficar restritas aos seguimentos do setor saúde. 

II) Leavell e Clark utilizaram o conceito de 

promoção de saúde ao desenvolver o modelo 

da história natural da doença. 

III)  A promoção de saúde consiste centralmente 

em ações individuais, pois as ações coletivas 

não são eficazes. 

IV) Promover saúde coincide com o enfrentamento 

aos determinantes sociais e ambientais da 

saúde. 

V) São ações de promoção de saúde: atividade 

física, alimentação saudável e práticas de 

controle ao tabagismo. 

 

Estão corretas, 

 

(a) I, II e III, apenas. 

(b) I, IV e V, apenas. 

(c) III, IV e V, apenas. 

(d) II, III e V, apenas. 

(e) II e IV, apenas.  

 

 

 

 

 

27 

O gráfico abaixo apresenta a condição de 

cárie em adultos de 35 a 44 anos de idade avaliadas 

nos levantamentos de saúde bucal SB-Brasil 2003 e 

2010. Analise o gráfico e as proposições. 

 

I) Constata-se o fenômeno da polarização da 

cárie em adultos jovens. 

II) Houve aumento da mutilação dentária, 

sobretudo de dentes anteriores no período 

analisado. 

III) Houve aumento de dentes restaurados, devido 

ao provável aumento do acesso da população 

adulta ao tratamento de cárie dentária. 

IV) Houve aumento do acesso à água tratada e 

fluoretada pela população adulta. 

V) Constata-se que a média do CPO-D era de 20,1 

em 2003 e passou para 16,3 em 2010. 

Estão corretas, 

 

(a) I, II, III, IV e V. 

(b) I, II e III, apenas. 

(c) I, II e IV, apenas. 

(d) III, IV e V, apenas. 

(e) III e V, apenas. 

 

28 

Com relação às restaurações de resina 

composta em dentes posteriores, é correto 

afirmar que 

 

(a) durante a confecção do preparo dental, as formas 

de contorno, resistência e retenção devem ser 

executadas após a remoção do tecido cariado. 

(b) restauração através do princípio da estratificação 

natural designa-se ao uso de resinas compostas 

com diferentes graus de translucidez, ou então o 

uso de apenas resina composta do tipo Universal. 
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(c) numa cavidade MOD, o tipo de matriz a ser 

utilizada, quanto a sua extensão, é a 

circunferencial. 

(d) o acabamento da restauração só deve começar 

após remoção do isolamento absoluto e 

marcação dos contatos oclusais, com pontas 

diamantadas séries “F” e “FF” ou brocas multi-

laminadas, todas em alta rotação. 

(e) a obtenção de um correto ponto de contato 

interproximal, numa classe 2 de Black com resina 

composta depende, principalmente, de um pré-

afastamento dos dentes, suficiente para 

compensar a espessura da matriz. 

 

29 

As restaurações extensas a amálgama ou de 

resina composta direta, com proteção parcial ou total 

de cúspides, são contra-indicadas  

 

(a) quando cárie, descalcificação, abrasão ou erosão 

tenham afetado também as faces vestibular ou 

lingual de um dente, deixando as cúspides 

totalmente separadas, solapadas e sem nenhum 

septo dentinário unindo-as. 

(b) em dentes com cúspide(s) enfraquecida(s), mas 

com esmalte não friável suportado por dentina 

sadia ou material adesivo para calçar as porções 

vestibular e lingual. 

(c) quando as cavidades onde mais da metade da 

largura vestibulolingual da coroa do dente é ou foi 

envolvida na região do istmo. 

(d) em dentes posteriores tratados 

endodonticamente, com suficiente volume de 

estrutura dentária sadia, vestibular e lingual, com 

ou sem calçamento prévio com material adesivo 

para substituir dentina ausente sob esmalte. 

(e) em pré-molares superiores, por motivos estéticos 

e econômicos, a abordagem direta empregando o 

sistema restaurador adesivo pode ser indicada 

como primeira opção de tratamento nos casos de 

substituição de restaurações insatisfatórias de 

amálgama ou resina. 

 

30 

Com relação à remoção de cárie, é correto 

afirmar que 

 

(a) em casos de perigo de exposição pulpar durante 

a remoção de cárie, este procedimento deve ser 

executado, primeiramente, nas paredes 

circundantes. 

(b) deve ser executada até permanecer dentina 

contaminada, passível de remineralização. 

(c) em casos de tratamento expectante, com 

finalidade de inativação de tecido cariado residual 

e obtenção de uma resposta pulpar adequada, 

deve ser usado material à base de hidróxido de 

cálcio. 

(d) a manutenção de dentina infectada é possível, 

desde que sejam usados materiais restauradores 

que liberem flúor. 

(e) lesões oclusais com acometimento de dentina, 

diagnosticada à radiografia interproximal, tornam 

a abordagem restauradora imperativa. 

 

31 

Paciente do gênero masculino, com 15 anos de 

idade, relatou dificuldade de higienização do dente 21. 

Após anamnese, exame clínico e radiográfico, constatou-

se a presença de alteração hipoplásica no centro da face 

vestibular, que se estendia do terço médio ao incisal, bem 

como uma lesão de cárie com médio comprometimento 

da estrutura remanescente no terço cervical, além de 

tratamento endodôntico satisfatório e discreto 

escurecimento desse elemento dentário. Um das 

principais exigências da paciente é que este “dente fique 

igual aos outros incisivos”. 

 

Com base no relato, é correto afirmar que 

 

(a) ao realizar o plano de tratamento, é importante 

lembrar que alterações hipoplásicas variam no 

grau de comprometimento do elemento dentário, 

mas isso não interfere na realização do plano de 

tratamento ideal. 

(b) a remoção da hipoplasia (face vestibular) e 

subsequente confecção de uma restauração 

adesiva é indicada, com a finalidade de reforçar o 

remanescente dentário e evitar fratura coronária. 

(c) deve-se realizar a cimentação de um retentor 

intracanal e restauração de resina composta, 

adequando esteticamente a face vestibular. 

(d) a remoção do tecido cariado e restauração 

provisória com cimento de óxido de zinco e 

eugenol é indicada. 

(e) a remoção da mancha hipoplásica e da lesão de 

cárie com subsequente tratamento restaurador é 

indicada. 
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32 

Seguindo as características dos dentes 

naturais, as resinas para dentina aplicadas no interior 

da restauração devem apresentar ______________ 

expressão cromática e ___________translucidez, 

para garantir que a restauração reproduza o mesmo 

efeito cromático interno do dente e neutralize a 

alteração cromática exercida pelo fundo escuro da 

cavidade oral (contraste de fundo). As resinas 

compostas de esmalte aplicadas na periferia devem 

apresentar ___________translucidez e 

__________saturação, para __________ a difusão da 

luz no interior da restauração e influenciar 

decisivamente, de acordo com sua espessura, a 

manifestação cromática do substrato. 

 

A alternativa que completa corretamente 

as lacunas é: 

 

(a) alta – baixa – baixa – baixa – diminuir 

(b) baixa – alta – elevada – baixa – diminuir 

(c) alta – baixa – baixa – alta – aumentar 

(d) alta – baixa – elevada – baixa – aumentar 

(e) baixa – baixa – elevada – alta – diminuir 

 

33 

Com relação à oclusão, é correto afirmar 

que 

 

(a) o guia de lateralidade em grupo pode levar à 

formação de lesões cervicais não cariosas em 

dentes posteriores. 

(b) os pacientes com mordida cruzada posterior 

costumam ter um transpasse vertical acentuado 

em dentes anteriores. 

(c) a lateralidade guiada por caninos e protrusão 

guiada por incisivos regem a chamada “oclusão 

mutuamente protegida”. 

(d) a desoclusão no lado de balanceio em movimento 

de lateralidade distribui melhor as forças oclusais. 

(e) a coincidência entre a máxima intercuspidação 

habitual e a relação cêntrica é fundamental para a 

saúde oclusal. 

 

 

 

 

 

 

34 

Quanto aos conhecimentos atuais a respeito 

da doença periodontal, assinale a alternativa 

correta. 

 

(a) Os indivíduos são igualmente susceptíveis à 

periodontite. 

(b) A gengivite sempre progride para periodontite, 

com subsequente perda dentária.  

(c) A susceptibilidade à periodontite aumenta com a 

idade.  

(d) Os indivíduos não são igualmente susceptíveis à 

periodontite. 

(e) A periodontite possui um caráter progressivo, com 

fases de atividade controlada da doença. 

 

35 

Ao exame clínico periodontal de um paciente 

adulto jovem, verifica-se infecção aguda em gengiva 

marginal, presença de pseudomembrana branco-

amarelada, necrose da papila interdental, sangramento 

espontâneo e supuração. Ao exame microscópico, verifica-

se uma película ou pseudomembrana sobre o tecido 

epitelial que contém células epiteliais degeneradas, 

células inflamatórias e espiroquetas que são vistas 

invadindo o tecido conjuntivo subjacente. 

 

O quadro apresentado é característico de: 

 

(a) histoplasmose.  

(b) periodontite ulcerativa necrosante. 

(c) gengivoestomatite herpética. 

(d) granuloma piogênico. 

(e) gengivite ulcerativa necrosante. 
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De acordo com o modelo de Leavell e Clark a 

prevenção pode ser feita nos períodos de Pré-

patogênese e Patogênese. Identifique abaixo, a 

opção que NÃO corresponde ao respectivo tipo de 

Prevenção. 

 

(a) A prevenção primária inclui a promoção de saúde 

e a proteção específica. 

(b) A prevenção secundária é realizada no indivíduo, 

já sob o agente patogênico e inclui o diagnóstico, 

tratamento precoce e limitação do dano. 

(c) São medidas de diagnóstico precoce: inquérito 

para a descoberta de casos na comunidade, 

exames periódicos individuais, isolamento para 

evitar a propagação de doenças. 

(d) A promoção de saúde consiste na adoção de 

medidas de ordem geral, incluindo imunização, 

saúde do trabalhador, moradia adequada, 

controle de vetores e reservatórios. 

(e) A prevenção terciária consiste na prevenção da 

incapacidade mediante a adoção de condutas 

destinadas à reabilitação. 

 

37 

Paciente do sexo feminino, 35 anos, chegou ao 

Pronto-atendimento relatando dor espontânea, pulsátil e 

intensa do lado inferior esquerdo da face. Relatou que ao 

deitar para dormir a dor aumentou. Ao exame clínico o 

cirurgião-dentista observou uma restauração em resina 

composta envolvendo as faces oclusal e mesial do 

elemento 36. Ao exame radiográfico periapical observou 

que a referida restauração era profunda e próxima ao 

corno pulpar mesial e que não havia alterações de 

normalidade nos tecidos periapicais. Ao realizar o teste 

térmico frio com auxílio de gás refrigerante, a paciente 

relatou diminuição da dor.  

Assinale a alternativa que contém o 

diagnóstico correto para este caso clínico. 

 

(a) Pulpite reversível. 

(b) Abscesso periapical. 

(c) Pulpite irreversível. 

(d) Pulpite crônica hiperplásica. 

(e) Necrose pulpar.  

 

 

 

 

 

38 

No protocolo de tratamento para o paciente 

com periodontite existem várias etapas. 

Considerando as afirmativas a seguir, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

 

(a) As medidas de instrução de higiene oral são 

fundamentais no tratamento, pois estão 

relacionadas à causa; porém, são relativamente 

ineficazes quando usadas isoladamente.  

(b) Dentre os objetivos da raspagem e do alisamento 

radicular está a restauração da saúde gengival 

com a remoção do cálculo, da placa e das 

endotoxinas no cemento. O cálculo supragengival 

é menos calcificado que o cálculo subgengival.  

(c) Na raspagem subgengival e no alisamento 

radicular, a instrumentação reduz de modo 

considerável o número de microrganismos 

subgengivais e produz uma alteração na 

composição da placa subgengival que, em 

consequência, reduz a inflamação clínica local.  

(d) O uso de ultrassom para remoção de cálculo 

dental é comum; porém, pacientes com arritmias 

cardíacas podem ser portadores de marcapasso, 

o que contraindica a utilização de alguns tipos de 

ultrassons odontológicos e eletrocautérios. 

(e) A raspagem subgengival e o alisamento radicular 

apresentam resultados de maior ganho de 

inserção e redução de bolsa quando as bolsas 

iniciais são mais rasas.  

 

39 

Marque a alternativa que NÃO possui relação 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

(a) Tem como legislação básica as Leis 8080 e 8142 

de 1990. 

(b) Exclui a participação da iniciativa privada mesmo 

quando os serviços públicos são insuficientes 

para garantir a cobertura assistencial à 

população. 

(c) O controle social consta como um de seus 

princípios e diretrizes. 

(d) Seus recursos financeiros têm fontes diversas e 

são depositados em conta especial (Fundos de 

Saúde), em cada esfera de atuação, e 

movimentados sob fiscalização dos respectivos 

Conselhos de Saúde. 

(e) Executa ações e serviços de acesso universal, 

igualitário e gratuito. 
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Sobre os conceitos e finalidades da 

epidemiologia considere as afirmativas. 

 

I) A epidemiologia não identifica fatores 

etiológicos na gênese das enfermidades. 

II) A pesquisa epidemiológica é capaz de explicar 

a ocorrência das doenças nos indivíduos, mas 

seu uso é pouco útil para estimar parâmetros 

causais na população. 

III) A epidemiologia é a ciência que estuda a 

distribuição do processo saúde-doença nas 

coletividades humanas, analisando os fatores 

determinantes das enfermidades.  

IV) O declínio da incidência das doenças 

infecciosas e o crescimento da 

morbimortalidade por enfermidades de caráter 

não transmissível não contribuíram para a 

ampliação dos objetos de estudo 

epidemiológicos. 

V) A epidemiologia é a ciência que se baseia em 

modelos estatísticos. 

 

Está(ão) correta(s), 

 

(a) II, apenas. 

(b) II e V, apenas. 

(c) I, III e IV, apenas. 

(d) II, III, IV e V, apenas. 

(e) IV, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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