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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – ODONTÓLOGO (PSF) 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  



                   

Página 3 de 11 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 

não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 

De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 
A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
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jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 
De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 

I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
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De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 

A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 

I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 
De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 
I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 
 
A) II e IV. 
B) III e IV. 

C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Sobre o exercício do Controle Social no Sistema 

Único de Saúde (SUS), marque a alternativa correta: 
 

A) É exercido pelo Ministério Público juntamente com 
toda a estrutura do Poder Judiciário. 
B) É exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo 
em cada esfera de governo, já que bem representa os 
cidadãos. 
C) Em cada esfera de governo, sem prejuízo das fun-
ções do Poder Legislativo, é exercido com as instân-
cias colegiadas: Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde. 
D) É exercido tão somente pelo Conselho de Saúde 
em cada esfera de governo já que é o único órgão de-
liberativo e permanente. 
E) É exercido pelo Controle das equipes de Unidades 
Básicas de Saúde que atuam na Vigilância em Saúde 
nos seus territórios de abrangência. 
____________________________________________ 

22. No Sistema Único de Saúde, os Conselhos de 

Saúde têm sua organização e normas de funciona-
mento definidas: 
 

A) para o controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente exceto nos aspectos 
econômicos e financeiros, pois estes são definidos 
pela Emenda Constitucional 29. 
B) pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo. 
C) de acordo com as diretrizes da política de saúde 
nos níveis correspondentes. 
D) em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
conselho. 
E) pela lei 8.080 ou por outro decreto do poder legis-
lativo. 
____________________________________________ 

23. Avalie as assertivas que mostram as condições 

que de acordo com a lei 8.142/90, sobre as transfe-
rências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde, para receberem os recursos os Mu-
nicípios, os Estados e o Distrito Federal devem contar 
com: 
 

I – Organização e apresentação do Fundo de Saúde, 
Conselho de Saúde, Plano de saúde e Relatórios de 
gestão. 

II - Contrapartida de recursos para a saúde no respec-
tivo orçamento. 
III - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Car-
gos e Salários (PCCS). 
 

A) Apenas a II e a III. 
B) Apenas a I e a II. 
C) Todas estão corretas. 
D) Apenas a I e a III. 
E) Todas estão incorretas. 
____________________________________________ 

24. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências no Sistema Único de 
Saúde.  Assinale a alternativa correta de acordo com o 
que consta nas disposições gerais desta lei: 
 
A) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade em cuidar da saúde. 
B) Os níveis de saúde da população expressam a orga-
nização social e econômica do País. 
C) A saúde tem como fatores determinantes e condici-
onantes exclusivos: a alimentação, a moradia, o sane-
amento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 
e serviços essenciais. 
D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste tão 
somente na formulação e execução de políticas eco-
nômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. 
E) A saúde é um direito fundamental dado pelo Estado 
como direito, devendo o ser humano prover as condi-
ções indispensáveis ao seu pleno exercício. 
____________________________________________ 

25. Sobre as Redes de Atenção em Saúde (RAS), de 

acordo com a Portaria 2436 do Ministério da Saúde de 
21 de setembro de 2017, será a principal porta de en-
trada e centro de comunicação da RAS, coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponi-
bilizados na rede: 
 

A) A Região de Saúde. 
B) A Secretaria Municipal de Saúde. 
C) A Atenção Básica. 
D) A identificação pelo Cartão Nacional de Saúde. 
E) A ação do Agente Comunitário de Saúde. 
____________________________________________ 
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26. Segundo a Política Nacional da Atenção Básica, 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) deverão assegu-
rar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pes-
soas, mesmo que não sejam da área de abrangência 
da unidade, com classificação de risco e encaminha-
mento responsável de acordo com as necessidades 
apresentadas, articulando-se com outros serviços de 
forma resolutiva, em conformidade com as linhas de 
cuidado estabelecidas. De acordo com a portaria não 
precisa estar afixado em local visível, próximo à en-
trada da UBS: 
 

A) Relação de serviços disponíveis e Detalhamento 
das escalas de atendimento de cada equipe. 
B) Identificação do Gerente da Atenção Básica no ter-
ritório e dos componentes de cada equipe da UBS. 
C) Identificação e horário de atendimento. 
D) Mapa de abrangência, com a cobertura de cada 
equipe. 
E) Identificação do gestor municipal e equipe do Con-
selho Municipal de Saúde. 
____________________________________________ 

27. Constitui uma equipe multiprofissional e inter-

disciplinar composta por categorias de profissionais 
da saúde, complementar às equipes que atuam na 
Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações 
(profissões e especialidades) da área da saúde, atu-
ando de maneira integrada para dar suporte (clínico, 
sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes 
de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB): 
 

A) Centro de Especialidades Odontológicas. 
B) Núcleo Ampliado de Saúde da Família. 
C) Policlínica. 
D) Média Complexidade em Saúde. 
E) Rede de Atenção em Saúde. 
____________________________________________ 

28. Sobre epidemiologia das doenças periodontais, 

avalie as seguintes assertivas: 
 

I – A periodontite crônica aumenta em prevalência e 
gravidade com a idade, geralmente afetando ambos 
os gêneros igualmente. A periodontite é uma doença 
associada à idade, e não relacionada à idade. 
II – Não é a idade do indivíduo que causa o aumento 
da prevalência da doença, mas a quantidade de 
tempo que o tecido periodontal está sendo desafiado 
pelo acumulo crônico de biofilme dental. 
 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta. 
 

A) A assertiva I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa. 
B) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma justificativa correta da I. 
C) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, e a 
II é uma justificativa correta da I. 
D) A assertiva I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 
E) As assertivas I e II são proposições falsas. 
____________________________________________ 

29. O periodonto tenta acomodar-se às forças 

exercidas sobre a coroa. Esta capacidade adaptativa 
varia entre diferentes pessoas e na mesma pessoa em 
diferentes momentos. O efeito das forças oclusais so-
bre o periodonto é influenciado pela magnitude, dire-
ção, duração e frequência das forças. A respeito deste 
tema, avalie as seguintes assertivas: 
 
I – Quando a magnitude das forças oclusais está au-
mentada, o periodonto responde com um alarga-
mento do espaço do ligamento periodontal, com um 
aumento no número e na extensão das fibras e com 
um aumento na densidade do osso alveolar. 
II – A alteração na direção das forças oclusais  causa 
uma reorientação das pressões e tensões no interior 
do periodonto. As fibras principais do ligamento peri-
odontal são disposta de tal forma que se acomodam 
melhor às forças oclusais ao longo eixo do dente. For-
ças laterais (horizontais) e forças de torque (rotacio-
nais) têm menor probabilidade de lesionar o perio-
donto. 
III – A resposta do osso alveolar é também afetada 
pela duração e frequência das forças oclusais. Uma 
pressão constante sobre o osso é mais lesiva do que 
forças intermitentes. Quanto mais frequente for a 
aplicação de uma força intermitente, mais lesiva será 
a força para o periodonto. 
 

A) Apenas a I e a III estão corretas. 
B) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a II e a III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 
____________________________________________ 

30. O procedimento cirúrgico, que consiste na exé-

rese do tecido gengival que reveste a face incisal ou 
oclusal da coroa dentária de um dente decíduo ou 
permanente não irrompido, de forma a lhe permitir 
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um caminho livre para ocupar a sua posição normal 
no arco dentário é a: 
 

A) Avulsão. 
B) Gengivectomia. 
C) Gengivoplastia. 
D) Biópsia. 
E) Ulotomia. 
____________________________________________ 

31. Um procedimento clássico na odontologia, clas-

sificado como segundo nível na prevenção primária é 
a: 
 
A) Tratamento Restaurador Atraumático. 
B) Aplicação de verniz fluoretado em lesões incipien-
tes. 
C) Dieta com restrição de carboidratos. 
D) Aplicação Tópica de Fluor preventiva. 
E) Capeamento pulpar. 
____________________________________________ 

32. Sobre emergências médicas em consultório 

odontológico, o desfalecimento sem perda de consci-
ência, também conhecido como distúrbio neuro-vege-
tativo (DNV), acompanhado da abolição das funções 
motrizes e/ou motoras, que lembram efeito extra-pi-
ramidal, com integral conservação das funções respi-
ratória e cardíaca é classificada como: 
 

A) Sono. 
B) Sincope ou desmaio. 
C) Convulsão. 
D) Lipotimia. 
E) Hiperventilação. 
____________________________________________ 

33. Paciente sexo masculino com mais de 60 anos 

de idade, fumante, de pele clara e que trabalha ex-
posto ao sol, procura a Unidade Básica de Saúde quei-
xando-se de ferida no lábio inferior que tem aumen-
tado nos últimos 60 dias. O dentista não deve ter 
como hipótese de diagnóstico: 
 

A) Úlcera por trauma recorrente. 
B) Câncer/carcinoma. 
C) Queilite actínica. 
D) Infecção fúngica ou Doença Sexualmente Transmis-
sível. 
E) Papiloma escamoso. 
____________________________________________ 

34. Um paciente adolescente em tratamento orto-

dôntico com acúmulo de biofilme em torno dos bra-
quetes apresentando manchas brancas ativas sem ca-
vitação, gengiva edemaciada com coloração averme-
lhada e com tendência a sangramento. A primeira op-
ção de conduta do dentista na Estratégia de Saúde da 
Família não deve ser: 
 

A) Orientação quanto a redução da dieta cariogênica, 
se necessário realizando uma interconsulta com um 
Nutricionista do NASF. 
B) Realizar ou encaminhar para o Centro de Especiali-
dades Odontológicas para o periodontista operar gen-
givoplastia/gengivectomia. 
C) Recomendar o emprego frequente de fio dental e 
escova, inclusive dando ao Técnico em Saúde Bucal, se 
existente na unidade, a incumbência de orientá-lo. 
D) Realizar a remoção de biofilme e cálculo, por meio 
de profilaxia e raspagem, se necessário encami-
nhando-o para o periodontista do Centro de Especiali-
dades Odontológicas. 
E) Realizar e/ou prescrever a aplicação tópica de flúor 
devidamente orientado e pedir pro Agente Comunitá-
rio de Saúde reforçar as orientações em suas visitas 
ao domicilio. 
____________________________________________ 

35. Adolescente de 17 anos, grávida de três meses, 

fumante, procura a Unidade Básica de Saúde para 
uma consulta de pré-natal, e relata a enfermeira que 
apareceu uma “verruga” com uma mancha branca, as-
sintomática, semelhante a couve flor no céu da boca. 
Encaminhada até o dentista, ele verifica a lesão do 
tipo pediculada. A hipótese de diagnóstico mais pro-
vável seja de: 
 

A) Hiperplasia Fibrosa Inflamatória. 
B) Herpes simples. 
C) Sífilis. 
D) Papiloma/HPV. 
E) Estomatite nicotínica. 
____________________________________________ 

36. Sobre o correto emprego de resinas compostas 

em restaurações de lesões cervicais não cariosas asso-
ciadas a hipersensibilidade dentinária, avalie as asser-
tivas abaixo: 
 

I – Recomenda-se o emprego de resinas compostas 
microparticuladas e micro-híbridas, que apresentam 
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boas características de polimento, resultando em su-
perfícies lisas, devido à intima proximidade das res-
taurações com o periodonto. 
II – Deve haver aplicação de pequenas porções de Re-
sina com o auxílio de um pincel, inserindo material 
restaurador da margem oclusal da cavidade em dire-
ção à margem cervical, com objetivo de reduzir a con-
tração de polimerização. 
 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta. 
 

A) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma justificativa correta da I. 
B) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, e a 
II é uma justificativa correta da I. 
C) A assertiva I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa. 
D) A assertiva I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 
E) As assertivas I e II são proposições falsas. 
____________________________________________ 

37. Os anestésicos locais exercem seu efeito atra-

vés do bloqueio dos canais de sódio regulados por vol-
tagem, inibindo, assim, a propagação dos potenciais 
de ação ao longo dos neurônios. Em seus preparos 
farmacológicos a hidrofobicidade dos anestésicos lo-
cais está diretamente relacionada à potência desses 
agentes. O anestésico local com maior hidrofobici-
dade abaixo é a: 
 

A) lidocaína. 
B) procaína. 
C) prilocaína. 
D) mepivacaína. 
E) etidocaína. 
____________________________________________ 

38. Na biomecânica da Articulação Temporo Man-

dibular, quando o côndilo se move para o lado de fora 
da fossa, o disco gira posteriormente no côndilo, ao 
redor da inserção dos ligamentos colaterais discais, 
ocorrem tradicionalmente durante o movimento de: 
 

A) abertura bucal. 
B) bruxismo do sono. 
C) bruxismo de vigilia. 
D) lateralidade mandibular. 
E) deglutição. 
____________________________________________ 

39. Sobre Ergonomia no consultório odontológico, 

muito se fala da posição de trabalho do dentista: 
 
I - Na posição adequada de trabalho sentado, o fêmur 
deve estar em 90 graus com a tíbia-fíbula e os pés 
também a 90 graus com a tíbia-fíbula. 
II – Quando sentado, o peso corporal do dentista deve 
se distribuir adequadamente entre a região sacral, a 
porção posteroinferior do fêmur e as tuberosidades 
isquiáticas, e a porção plantar dos pés.  
 

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta. 
 

A) A assertiva I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 
B) A assertiva I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa. 
C) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma justificativa correta da I. 
D) As assertivas I e II são proposições verdadeiras, e a 
II é uma justificativa correta da I. 
E) As assertivas I e II são proposições falsas. 
____________________________________________ 

40. A respeito de doenças  sistêmicas com reper-

cussão na cavidade bucal, o Lúpus Eritematoso é uma 
doença auto-imune de causa desconhecida que aco-
mete principalmente mulheres em idade fértil, em-
bora também possa acometer os extremos das idades 
em ambos os sexos. Pode ser dividida em dois tipos: 
sistêmico e cutâneo. Sobre esta patologia, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O lúpus cutâneo é restrito a pele ou membranas 
mucosas. 
B) O tipo sistêmico é uma doença multissistêmica, 
progressiva e generalizada, onde a pele não pode ser 
afetada. 
C) Clinicamente, os sítios mais afetados são mucosa 
bucal, palato, lábio inferior e língua. 
D) A avaliação clínica das lesões bucais lúpicas é com-
plexa, pois podem apresentar placas queratóticas 
brancas, telangiectasias ou até mesmo lesões bolho-
sas. 
E) É importante o diagnóstico diferencial dessas lesões 
com líquen plano, leucoplasia, carcinoma de células 
escamosas e até mesmo doenças vesicobolhosas. 
____________________________________________ 

 


