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ODONTÓLOGO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)

(
[
(

)
(

)

]

)

Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 - A cárie dentária pode apresentar-se como:
a. Lesões brancas ou cavitadas.
b. Lesões agudas ou crônicas.
c. Lesões de superfícies lisas ou de fissuras.
d. Todas as alternativas acima são verdadeiras.
e. Todas as alternativas são falsas.
12 - Dentre as falhas técnicas que podem ocorrer durante a confecção das restaurações,
podemos citar a ausência de ponto de contato. Assinale a alternativa onde estão corretas
2 consequências desta falha.
a. Sensibilidade dentária e impacção de alimento.
b. Impacção de alimento e problemas periodontais.
c. Sensibilidade dentária e problemas pulpares.
d. Problemas periodontais e lesão de abfração.
e. Todas as alternativas estão corretas.
13 - Qual é a sequência correta em relação ao planejamento de um tratamento para
reabilitação oral? (Assinale a alternativa correta)
a. Plano de tratamento, prognóstico e diagnóstico.
b. Prognóstico, plano de tratamento e diagnóstico.
c. Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento.
d. Diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico.
e. Prognóstico, diagnóstico e plano de tratamento.
14 - Mulher, 35 anos, solteira, apresentou-se com queixa de “manchas na boca” há 3
meses. Durante o exame físico, foi detectada uma área liquenóide na mucosa jugal

bilateralmente, além da presença de uma lesão pigmentada na face, do tipo “asa de
borboleta”. Durante a anamnese, a paciente informou perda de peso recente, dores
articulares e febre. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica é de:
a. Lúpus eritematoso
b. Eritema multiforme
c. Reação liquenóide
d. Líquen plano
e. Doença de Addison
15 - Um císto dentígero pode ocorrer no/a:
a. Ápice de um dente vital
b. Ápice de um dente não vital
c. Área de um dente retido (incluso)
d. Área de um dente extraído
e. Na mandíbula após um trauma

16 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre proteção pulpar indireta:
a. É indicada para promover a recuperação da polpa em fase reversível.
b. É realizada logo após o preparo cavitário.
c. É indicada quando há exposição pulpar.
d. O capeamento pulpar indireto é usado em dentes com inflamação reversível.
e. É realizada em dentes cujo teste de vitalidade é positivo, sugerindo reversibilidade do
quadro inflamatório.
17 – É uma técnica que pode tornar possível o bloqueio do nervo alveolar inferior em
um paciente com trismo:
a. Vazirani-Akinosi
b. Intra-Óssea
c. Intra-ligamentar
d. Bloqueio direto do nervo facial
e. Nenhuma das alternativas acima estão corretas

18 - No bloqueio do nervo infraorbitário quais são os nervos anestesiados?

a. ASA E ASM
b. ASA, ASM, palpebral inferior e nasal lateral.
c. ASA, ASM e labial superior
d. ASA, ASP, palpebral inferior, nasal lateral e labial superior
e. ASA, ASM, palpebral inferior, nasal lateral e labial superior
19 – Em um exame radiográfico de rotina de uma paciente foi encontrada uma área
radiolúcida com cerca de 4 mm, associada a coroa do 3º molar inferior retido,
circundado por linha esclerótica fina. Esse achado sugere que diagnóstico?
a. Cisto dentígero
b. Mixoma odontogênico
c. Odontoma
d. Cemetoblastoma benigno
e. Cisto odontogenicocalcificante
20 – Quais são as possíveis vias de contaminação no ser humano?
a. Via digestiva, cutânea, percutânea, parenteral.
b. Via cutânea, percutânea, digestiva, parenteral, respiratória,
c. Via digestiva, cutânea, percutânea, genital, urinária.
d. Via cutânea, percutânea, parenteral, respiratória.
e. Via digestiva, cutânea, percutânea, parenteral, respiratória, genital e urinária.
21 - A porcentagem de fluoreto de sódio (NaF) indicado para uso diário (bochechos
diários) é de:
a) NaF 0,04%
b) NaF 0,03%
c) NaF 0,02%
d) NaF 0,05%
e) NaF 0,06%
22 – São princípios doutrinários do SUS:
a) Universalidade e Integralidade
b) Regionalização e Hierarquização

c) Descentralização e Universalidade
d) Participação da Comunidade e Descentralização
e) Integralidade e Descentralização
23 - O capitulo da Saúde na Constituição Federal de 1988 é considerado um marco
importante para a criação do SUS, de acordo com a Constituição, pode-se afirmar:
a) O conceito ampliado de saúde e a criação desse Capitulo na Constituição
representaram um avanço no país;
b) Atribui como competência do SUS estritamente as ações relacionadas a saúde;
c) Não está prevista a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde;
d)A seguridade social prevê a garantia dos direitos a saúde, previdência e assistência
social;
e) A e D estão corretas.
24 - O método mais seguro e eficiente para destruir micro-organismos esporulados,
entre os citados a seguir, é:
a. Estufa.
b. Autoclave.
c. Gelo.
d. Calor seco.
e. Ultravioleta.
25 - Com relação aos riscos de contaminação, são artigos semicríticos utilizados na
clínica odontológica:
a. Bisturis e fórceps.
b. Espátulas e limas.
c. Moldeiras e espelhos.
d. Moldeiras e curetas.
e. Fórceps e espelhos.
26 – A água de abastecimento público fluoretada é uma tecnologia de saúde pública
que:
a. É elemento essencial da estratégia brasileira de Promoção de Saúde, eixo norteador
da Política Nacional de Saúde Bucal.

b. Deve ser utilizada apenas nas regiões e cidades em que o índice CPO-D for maior que
3,0, aos doze anos de idade.
c. A Organização Mundial de Saúde tem recomendado substituir pelo dentifrício
fluoretado.
d. Está concentrada nas regiões e municípios com piores indicadores sociais, no Brasil.
e. Implica evitar a utilização de dentifrícios não-fluoretados em regiões e cidades, que
disponham dessa medida preventiva
27 - Dentre as opções terapêuticas com que contam os profissionais da odontologia para
o controle de quadros clínicos de periodontite agressiva incluem-se, prioritariamente,
a. A administração de metronidazol e amoxicilina e o debridamento mecânico.
b. A raspagem e alisamento radicular das lesões.
c. A curetagem do tecido mole e a terapia de acesso com retalho.
d. O debridamento mecânico e a terapia de acesso com retalho.
e. A raspagem subgengival e supragengival com emprego de raspadores ultrassônicos.
28 - A escova dental que está indicada para pacientes com aparelhos ortodônticos fixos,
próteses fixas, espaços interproximais aumentados ou furca exposta é denominada
escova
a. Unitufo.
b. Bitufo.
c. Multitufo.
d. Interdental.
e. Elétrica.
29 - Ao avaliarmos um paciente de 8 anos, observamos alta atividade cariogênica. Entre
os materiais citados a seguir, qual é o mais indicado para confecção de restaurações
atraumáticas?
a. Hidróxido de cálcio.
b. Cerômero.
c. Amálgama.
d. Resina composta.
e. Ionômero de vidro.
30 - Um meio coletivo prioritário de uso de flúor reconhecido como essencial da
estratégia de promoção da saúde, definida pela Política Nacional de Saúde Bucal,

vigente no país e obrigatória desde 1974, é uma tecnologia de intervenção em saúde
pública denominada:
a. Verniz fluoretado.
b. Dentifrício fluoretado.
c. Enxaguatório bucal fluoretado.
d. Gel fluoretado.
e. Água de abastecimento público fluoretada.

