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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.” Buda

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O candidato não poderá levar o caderno de provas. Quaisquer acessórios
como brincos, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos
eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico) enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando
arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o respectivo porte. As instruções constantes no Caderno de
Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP
durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.
Não será fornecido prendedores de cabelo. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito,
assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios.
Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 2 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de
respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Saúde Pública
e 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que
ele tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

Questão 4

saúde pública

A Política Nacional de Humanização trouxe contribuições
efetivas para o Sistema Público de Saúde, como:
Questão 1
A Lei Orgânica da Saúde representa um marco
importante para a saúde no Brasil.
Sobre a Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta.
A) Estabeleceu o modelo das redes de atenção
hierarquizando os serviços de saúde de acordo
com sua densidade tecnológica.
B) Regula em todo território nacional a inserção de
agentes comunitários de saúde, bem como a
organização territorial dos serviços de atenção
primária.
C) Constitui o SUS um conjunto de ações e serviços
de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, sem participação
de qualquer natureza da iniciativa privada.
D) Aponta que a universalidade de acesso aos
serviços de saúde deve estar presente em todos
os níveis de assistência do SUS, e os serviços
devem ser organizados de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos.
Questão 2
A Lei nº 8.142, de 1990, garantiu a participação da
sociedade na gestão do SUS.
Essa participação ocorre
A) por meio dos Conselhos de Saúde, já que
são instâncias deliberativas, permanentes e
colegiadas nas quais a maioria dos participantes
são usuários.
B) nas Conferências de Saúde, que acontecem a
cada dois anos, em que é avaliada a situação
de saúde e proposta a formulação de novas
políticas.
C) nas secretarias de saúde, em reuniões junto ao
secretário de saúde, onde seja possível ouvir
sobre as decisões tomada pelo governo.
D) em todos os serviços de saúde, por meio de
reclamações e sugestões do atendimento.

A) Valorização da objetividade nos processos de
trabalhos e da produção em larga escala de
protocolos clínicos, para aumentar a qualidade
do atendimento.
B) Fortalecimento do trabalho médico centrado,
com foco nos diagnósticos e prescrição de
medicamentos.
C) Utilização da informação, da comunicação e
da educação permanente na construção da
autonomia e do protagonismo de sujeitos.
D) Promoção da atenção hospitalar com alta
conectividade por meio da produção de
prontuários eletrônicos em toda rede de atenção.
Questão 5
Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale
a alternativa correta.
A) Os hospitais, enquanto componentes da rede
de atenção, são os pontos mais importantes da
rede, ordenadores e coordenadores do cuidado.
B) Os hospitais são instituições responsáveis pela
assistência aos usuários com condições agudas
ou crônicas, que apresentem potencial de
instabilização e de complicações de seu estado
de saúde.
C) Os hospitais, além da assistência, são referências
no acolhimento às pessoas e na prestação de
cuidados longitudinais.
D) Os hospitais são instituições focadas na
assistência médico-centrada e abrangem ações
curativas e medicalizantes.
Questão 6
São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar,
exceto:
A) Regionalização da atenção hospitalar, com
abrangência territorial e populacional, em
consonância com as pactuações regionais.
B) Participação e controle social no processo de
planejamento e avaliação.

Questão 3

C) Acesso com
espontânea.

A organização da atenção e da gestão do SUS se
caracteriza por intensa fragmentação de serviços,
programas, ações e práticas clínicas.

D) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e
segurança do paciente.

Buscando uma
estabeleceu-se

solução

para

esse

acolhimento

da

demanda

problema,

A) a política Nacional de Educação Permanente.
B) as Redes de Atenção à Saúde.
C) um modelo de Vigilância em Saúde.
D) um comitê de ética profissional.
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Questão 7

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta os fundamentos da
Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde.

O envelhecimento pode ser compreendido como um
processo natural de diminuição progressiva da reserva
funcional dos indivíduos.

A) Agilidade, Resolutividade, Recursos Humanos e
Recursos Materiais.
B) Economia de Escala, Acesso, Qualidade e
Suficiência.
C) Contratualização, Financiamento, Mobilidade e
Humanização.
D) Gestão
Democrática,
Intersetorialidade,
Comunicação e Saúde do Trabalhador.
Questão 8
Assinale a alternativa que descreve um instrumento
de planejamento em saúde que busca estabelecer
uma base territorial e populacional para cálculo das
necessidades, da priorização para alocação dos
recursos, da descentralização programática e gerencial.
A) Planejamento Plurianual.
B) Lei Orgânica Municipal.
C) Plano Diretor de Regionalização.
D) Programação Pactuada Integrada.
Questão 9
O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos
estados e municípios no enfrentamento do surto de
sarampo.
Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) O sarampo é uma doença infecciosa transmitida
pelo contato de pessoa a pessoa, por meio das
secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir,
espirrar, falar ou respirar.
B) O sarampo se inclui no bloco de doenças
de notificação compulsória nacional e de
investigação
epidemiológica
obrigatória
imediata.
C) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência
do sarampo na população. A tríplice viral, como
é chamada, além de proteger da ocorrência
do sarampo, protege também da difteria e da  
coqueluche.
D) São sinais associados ao sarampo: presença de
febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite
e linfadenite. Manchas de Koplik podem
aparecer.
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Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) O maior desafio na atenção à pessoa idosa
é conseguir contribuir para que, apesar das
progressivas limitações que possam ocorrer, ela
possa redescobrir possibilidades de viver sua
própria vida com a máxima qualidade possível.
B) O tipo de linguagem que se estabelece com os
idosos é definido a partir da observação da sua
habilidade cognitiva e de seu nível de orientação,
considerando seus déficits sensoriais e o uso de
medicações.
C) Racionalizar o uso de medicamentos e evitar os
agravos advindos da polifarmácia e da iatrogenia
serão um dos grandes desafios da saúde pública
desse século.
D) As doenças cardiovasculares constituem a
principal causa de morbimortalidade em idosos,
sendo comum a utilização do score de Barthel
para auxiliar na avaliação do risco cardiovascular
nessa população.

Questão 15

conhecimentos específicos

O exame clínico em crianças, seja o primeiro deles ou um
exame regular de reavaliação, deve ser muito abrangente.

Odontologia

Analise as seguintes afirmativas sobre o exame geral de
crianças durante a acolhida pelo cirurgião-dentista.

Questão 11

I.

O primeiro vestígio sobre desnutrição pode ser
obtido por meio da observação do tamanho e da
estatura anormais do paciente.

II.

Mãos frias, pegajosas e unhas roídas podem ser
indícios de ansiedade anormal na criança.

III.

O baqueteamento dos dedos e / ou uma cor
azulada nos leitos ungueais sugerem cardiopatia
congênita, que pode exigir precauções especiais
durante o tratamento odontológico.

IV.

Sinais de piolhos, micose ou impetigo
identificados durante o exame não interferem no
tratamento odontológico.  

São indicações da citologia esfoliativa, exceto:
A) Avaliação de atipia celular.
B) Caracterização de tipos de exudatos.
C) Identificação
parasitários.

de

agentes

infecciosos

ou

D) Análise histopatológica de lesões.
Questão 12
As infecções oportunistas são aquelas presentes em
pacientes imunossuprimidos.
Assinale a alternativa que apresenta as infecções
oportunistas mais frequentes.
A) Candidose bucal e herpes simples.
B) Candidose bucal e aftas.
C) Herpes simples e aftas.
D) Celulite e periodontite.
Questão 13
A hipossalivação, redução do fluxo salivar, está comumente
relacionada a diversas situações de pacientes internados.
Sobre a hipossalivação, assinale a alternativa incorreta.
A) Estar relacionada a efeito secundário de interações
medicamentosas
como
anticolinérgicos,
antidepressivos e diuréticos.

Estão corretas as afirmativas
A) II, III e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e II, apenas.
Questão 16
Assinale a alternativa que descreve a condição que se
caracteriza pela insuficiência do suprimento sanguíneo
nas estruturas ósseas, acarretando morte celular nos
seus compartimentos.
A) Osteomielite.
B) Osteonecrose.
C) Fibroma ossificante.
D) Osteogênese imperfeita.  

B) Estar relacionada a efeito colateral da radioterapia
na região de cabeça e pescoço.

Questão 17

C) Ser um efeito secundário na síndrome de Sjögren
e na doença do enxerto contra o hospedeiro.

A gengivoestomatite herpética primária é a infecção mais
frequente da mucosa bucal de crianças.

D) O tratamento é padrão e consiste no uso de saliva
artificial e gomas de mascar.

Sobre essa infecção, assinale a alternativa incorreta.

Questão 14
Algumas condições sistêmicas afetam o periodonto
de crianças e devem ser consideradas no diagnóstico
diferencial e no plano de tratamento.
Assinale a alternativa que apresenta a alteração genética
da criança que se manifesta no periodonto.
A) Síndrome de Papillon-Lefèvre
B) Displasia ectodérmica hipo-hidrótica

A) Clinicamente a doença se caracteriza por uma
instalação súbita acompanhada de febre alta,
mal-estar e boca dolorida.
B) Um aspecto constante da doença é a linfadenopatia
regional dolorosa bilateral.
C) A localização é tipicamente na mucosa do palato
mole, na úvula e nas tonsilas.
D) A mucosa afetada é vermelha e edemaciada,
com numerosas vesículas coalescentes que se
rompem em 24 horas, deixando úlceras pequenas,
dolorosas, cobertas por pseudomembrana.

C) Histiocitose de células de Langerhans   
D) Neurofibromatose
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Questão 18

Questão 21

São anomalias ligadas a síndromes e fatores genéticos,
exceto:

Sobre o controle não farmacológico do comportamento de
crianças, assinale a alternativa incorreta.

A) Anodontia e hipodontia.
B) Odontomas.  
C) Dentes supranumerários.
D) Esfoliação precoce.
Questão 19
Sobre a atuação odontológica hospitalar multidisciplinar,
assinale a alternativa incorreta.
A) A maioria dos hospitais utiliza seus recursos
para atendimento de urgências odontológicas,
garantindo resolutividade em todos os níveis de
atenção.
B) A participação do cirurgião-dentista em ambiente
hospitalar, tanto em nível ambulatorial quanto de
internação, tem objetivo de colaborar na qualidade
de vida e na sobrevivência do indivíduo.

A) Desde sua apresentação em 1959, o processo
de dizer-mostrar-fazer continua como um
componente da modelagem do comportamento
que deve ser utilizado por toda equipe que
trabalha com crianças.
B) Reforçar o bom comportamento e desprezar o
comportamento inadequado como de menor
importância é considerado uma estratégia de
facilitação da modelagem do comportamento
infantil.
C) A recompensa, ou seja, a promessa de um brinde
para induzir um bom comportamento, tem se
tornado ótima estratégia na prática odontológica.
D) No retreinamento de crianças que apresentam
comportamento negativo, podem ser úteis
recursos como a determinação da fonte do
problema, o uso da distração e da sedação com
óxido nitroso.

C) A colonização do biofilme dental em pacientes
internados em UTI, assim como a colonização
de bactérias na orofaringe, está associada a
ocorrência de pneumonia em pacientes sob
cuidados intensivos.

Quando um novo paciente é examinado, e não estiverem
disponíveis radiografias prévias, pode ser necessária uma
série de radiografias.

D) A presença de enfermidades sistêmicas afeta a
condição bucal, assim como enfermidades bucais
também afetam a saúde do indivíduo.

Para o primeiro exame de uma criança em dentição mista
(após a erupção do primeiro molar permanente), está
indicada a solicitação de

Questão 22

Questão 20

A) radiografias interproximal posterior e oclusal
superior e inferior.

Sobre os sinais de maus-tratos e negligência em crianças,
assinale a alternativa incorreta.

B) radiografias panorâmica e oclusal superior e
inferior.

A) Há suspeita forte dessas situações quando o
padrão da lesão corporal não é consistente com a
história contada para explicar ou quando o relato
de duas ou mais pessoas são conflitantes.
B) Lesão que deixa marca das mãos no rosto da
criança ou contusões espalhadas em diferentes
partes do corpo e em estágios diferentes de
cicatrização são suspeitas.
C) As queimaduras são uma forma de reconhecer
maus-tratos, uma vez que queimaduras por cigarro
ou por imersão são prontamente distinguidas de
queimaduras acidentais.
D) Os
indicadores
comportamentais
como
retraimento, depressão, baixo rendimento escolar,
desconfiança excessiva e distância das redes
sociais são, por si só, fortes indícios de maustratos.

C) radiografias
posteriores.

panorâmica

e

interproximais

D) radiografia interproximal posterior,
contatos não sejam visualizados.

caso

os

Questão 23
A história médica deve ser requerida para determinar se
uma criança que apresenta alteração sistêmica pode se
submeter a procedimentos invasivos e sedativos. Essa
avaliação de saúde classifica o paciente em uma das
categorias estabelecidas pela Sociedade Americana de
Anestesiologistas – ASA.
Segundo essa classificação, é considerado ASA III:
A) Paciente com doença sistêmica grave, que é
ameaça constante à vida.
B) Paciente com doença sistêmica grave.
C) Paciente moribundo que tem pouca chance de
sobrevivência sem operação.
D) Paciente com doença sistêmica leve.
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Questão 24

Questão 27

Crianças com trissomia do cromossomo 21 – síndrome
de Down – são, na maioria das vezes, afetuosas e bemcomportadas, permitindo serem tratadas no consultório
odontológico de maneira convencional.

O hemograma está entre os exames laboratoriais de
interesse em Odontologia, frequentemente solicitados
pelo cirurgião-dentista, que deve conhecer bem seus
parâmetros e significados clínicos.

Assinale a alternativa que descreve uma característica
que não se aplica à síndrome de Down.

Assinale a alternativa que descreve a associação correta
entre a diminuição do número de neutrófilos no sangue e
seus achados clínicos.

A) É uma das anomalias congênitas em que
frequentemente ocorre erupção dos dentes
atrasada e com sequência anormal.
B) A prevalência e gravidade da cárie e da doença
periodontal é maior que nas crianças sem a
síndrome, principalmente a gengivite ulcerativa e
periodontite juvenil.
C) Pode ocorrer atraso no crescimento da maxila e da
mandíbula, que se posicionam mais anteriormente
em relação à base do crânio e redução do terço
médio da face.
D) Há tendência de protusão da língua, que
normalmente é de tamanho acima do normal,
e de apinhamento dentário que comprometem o
desenvolvimento oclusal.
Questão 25
Sobre o tratamento odontológico de adolescentes,
assinale a alternativa incorreta.
A) O declínio da autoestima, entre os 11 e 14 anos
de idade, associado a maus hábitos alimentares e
alterações hormonais aumentam o risco de cárie
e inflamação gengival em adolescentes.
B) O tratamento da periodontite agressiva, localizada
ou generalizada, em pacientes adolescentes
deve incluir cirurgia e uso de antibióticos,
preferencialmente as tetraciclinas, algumas vezes
associadas a metronidazol.
C) Situações de anodontia ou de perda de dente
precocemente devem ser restauradas com
prótese removível ou fixa até o fim da fase de
crescimento quando o implante dentário poderá
ser realizado.
D) O crescimento gengival induzido pela fenitoína,
usada no tratamento de epiléticos, pode ser tratada
com êxito por meio de corticosteroides tópicos,
suplementos de vitamina C e antissépticos bucais
alcalinos.
Questão 26
Os tumores sólidos representam aproximadamente
metade dos casos de malignidade na infância e requerem
manejo odontológico durante o seu tratamento químio e
radioterápico.
São tumores sólidos da infância, exceto:
A) Rabdomiossarcoma.
B) Tumor de Wilms.
C) Linfoma de Burkitt.

A) Leucopenia – relacionada a anemia aplástica,
mielossupressão por medicamentos, viroses e
sepsia bacteriana.
B) Leucocitose – relacionada a infecções bacterianas
ou viróticas agudas e algumas leucemias.
C) Neutropenia – relacionada a mielose aplástica total,
hepatite aguda, estados gripais, mononucleose,
infecções agudas e crônicas.
D) Neutrofilia – relacionada a infarto do miocárdio,
abscessos assépticos, uremia, acidose diabética
e anemias graves.
Questão 28
Considere que uma criança de 9 anos de idade chega
ao consultório apresentando atraso na esfoliação dos
incisivos centrais superiores. Ao exame radiográfico,
constata-se presença de um dente supranumerário
próximo à coroa dos dentes 11 e 21, palatinizado.
Para o procedimento cirúrgico ambulatorial, o cirurgiãodentista deve planejar as seguintes anestesias locais:
A) Anestesias paraperióstea de incisivos superiores
direita e esquerda e nasopalatina.
B) Anestesias infraorbitária direita e esquerda e
nasopalatina.
C) Anestesias paraperióstea de incisivos superiores
direita e esquerda e palatina maior.
D) Anestesias infraorbitária direita e esquerda e
intrasseptal no palato anterior.
Questão 29
Existem diferentes nefropatias que podem interferir na
forma da assistência odontológica.
Sobre o manejo odontológico de pacientes
nefropatias, assinale a alternativa incorreta.

com

A) Durante a fase aguda, deve ser adiado o
tratamento odontológico eletivo.
B) A prescrição de anestésicos locais, como lidocaína
e articaína, segue os mesmos parâmetros
rotineiros, uma vez que essas drogas sofrem
metabolismo no fígado.
C) A presença de acesso vascular (fístula ou shunt)
nos pacientes que realizam hemodiálise obriga à
profilaxia antibiótica da endocardite bacteriana em
todos os procedimentos dentários.
D) Intervenções odontológicas em pacientes que
receberam transplante renal devem sempre ser
precedidas do contato médico do paciente, caso
exista necessidade de procedimentos cruentos.

D) Linfangioma.  
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Questão 30
Analise as seguintes afirmativas sobre o capeamento pulpar indireto e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) É um procedimento indicado em lesão de cárie profunda, sem exposição pulpar.
(   ) Pode ser realizado se houver relato de dor espontânea que passa com analgésicos.
(   ) Consiste na remoção da dentina infectada, contaminada e desorganizada, preservando a dentina afetada.
(   ) Após a remoção do tecido, aplica-se material biocompatível, óxido de zinco e eugenol ou hidróxido de cálcio,
mais ionômero de vidro como restauração provisória.
(   )

Após 45 a 60 dias, antes da restauração definitiva, deve-se realizar teste térmico, de percussão vertical e
radiográfico para observação da preservação da vitalidade pulpar.

Assinale a sequência correta.
A) V V F F F
B) F V V F V
C) V F V V F
D) F F F V V
Questão 31
Em relação ao manejo odontológico do paciente oncológico, de acordo com cada fase do tratamento antineoplásico,
assinale a alternativa incorreta.
A) Antes do tratamento, deve ser feita uma avaliação quanto ao risco de desenvolvimento de doença do enxerto
contra o hospedeiro, mucosite, disfagia e odinofagia.
B) Durante o tratamento, devido à neutropenia causada por ele, há a impossibilidade da remoção de focos de
infecção.
C) Podem ocorrer estomatites causadas por antineoplásicos de terapia-alvo e imunoterapia, que se diferenciam das
mucosites.
D) Procedimentos invasivos a serem realizados após o tratamento antineoplásico devem considerar o tipo recebido,  
podendo ser de 30 dias ou mais de 6 meses.
Questão 32
Nos casos de pacientes com risco de desenvolver endocardite bacteriana, dependendo da condição sistêmica e alergias
do paciente, podem ser usados os seguintes esquemas terapêuticos antes dos procedimentos, exceto:
Antibiótico

Dose adulto

Dose pediátrica

Horário

Via

A)

Cefazolina

1g

50 mg/kg

30 min

Intramuscular ou endovenosa

B)

Amoxicilina

2g

50 mg/kg

60 min

Oral

C)

Azitromicina

500 mg

15 mg/kg

60 min

Oral

D)

Cefalexina

1g

50 mg/kg

60 min

Oral

Questão 33
Pacientes hospitalizados podem ser infectados ou colonizados por microrganismos, por isso algumas precauções devem
ser observadas.
Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.
A) Precauções de contato são baseadas na transmissão de microrganismos por contato direto com pacientes (pele)
e / ou por contato indireto em superfícies ou objetos de uso do paciente.
B) As precauções por gotículas são baseadas na transmissão de microrganismos pela mucosa respiratória ou
contato com secreções respiratórias.
C) É recomendado o uso de avental descartável, luvas de procedimento, máscaras PFF-2 ou N-95, quando for
permanecer a menos de 1 metro do paciente ou quando for entrar em contato com ele, se o paciente estiver em
precaução por gotículas.
D) Nas precauções de contato, recomenda-se limitar o transporte do paciente, mas, se for necessário, cobri-lo
completamente. Além disso, a equipe deve usar sempre avental descartável e luvas de procedimento no manuseio
desse paciente.
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Questão 34

Questão 36

O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a
qualidade de vida frente a doenças que a ameaçam.

Em relação ao cuidado no atendimento a pacientes em
unidade de terapia intensiva (UTI), assinale a alternativa
incorreta.

Em relação ao cuidado paliativo, assinale a alternativa
incorreta.
A) Deve promover o alívio da dor e outros sintomas
desagradáveis, não acelerar nem adiar a morte e
oferecer um sistema de suporte que possibilite ao
paciente viver ativamente o quanto for possível,
até o momento de sua morte.
B) Quando aplicado à odontologia, deve ser norteado
pela fase da vida em que o paciente se encontra,
para que tratamentos fúteis não sejam oferecidos.
C) Nos pacientes com falências orgânicas, podem
ser observadas cárie dentária, doença periodontal,
halitose, xerostomia, sialorreia e infecções
oportunistas.
D) Como os pacientes em cuidados paliativos
são muito suscetíveis a complicações bucais
e têm elevada prevalência de sinais e sintomas
orofaciais, a queixa desses sintomas é frequente.
questão 35
Considerando os aspectos éticos e legais de atendimento
a pacientes em odontologia, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O consentimento obtido antes de um
procedimento não pode ser estendido para o
mesmo procedimento num momento diferente
para ou um procedimento diferente no mesmo
momento.
(   ) A odontologia hospitalar é uma especialidade
da odontologia exercida em hospitais, sendo
obrigatório o respeito às normas técnicoadministrativas de cada instituição.
(   ) O dentista é provavelmente o profissional mais
propenso a encontrar sinais de abuso físico,
sexual e de negligência entre os pacientes
pediátricos, sendo o profissional obrigado a
denunciar às autoridades.
(   ) O prontuário eletrônico tem validade jurídica e
otimiza o trabalho da equipe pela interação entre
as especialidades. É ferramenta de gestão que
proporciona melhoria na qualidade do tratamento
e na redução de custos.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F F V F
C) V V F V
D) F V F V

A) O paciente de UTI pode apresentar lesão no
sistema nervoso central causada por condições
como acidente vascular cerebral, sepse,
hipóxia e desequilíbrio eletrolítico, ocasionando
hiperatividade muscular da região da boca, trismo
e bruxismo.
B) A higiene bucal insatisfatória é um achado
característico de pacientes acamados e de UTI,
pois as morbidades sistêmicas que os acometem
podem dificultar que eles realizem a higienização
adequada.
C) Pacientes de UTI podem apresentar xerostomia
e desidratação terapêutica causadas por
medicamentos utilizados para aumentar a função
respiratória e cardíaca.
D) Para realizar a higienização de pacientes
intubados, deve-se verificar primeiro a pressão do
cuff, que deve estar entre 25 a 30 cmH20, injetar
solução de clorexidina a 0,12% e em seguida
aspirar.
Questão 37
Em relação às anomalias dentárias, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) As pérolas de esmalte devem ser vistas como
uma área de ponto fraco de aderência do
ligamento periodontal. Pode ser considerada a
sua remoção, mas o dentista deve lembrar que
as pérolas podem conter tecido pulpar vital.
(   ) Na dentinogênse imperfeita, os dentes
apresentam uma coloração marrom-azulada, as
dentições decídua e permanente são afetadas e
a hipoplasia do esmalte é sempre associada à
condição.
(   ) A odontodisplasia regional é uma anomalia
incomum, que acomete ambas dentições, com
predominância para a mandíbula, e os dentes
erupcionados apresentam coroas irregulares, de
coloração amarela a marrom e ásperas.
(   ) Na amelogênese imperfeita hipomaturada,
os dentes afetados têm coloração brancamarrom-amarela opaca, o esmalte é mais macio
que o normal e tende a lascar a partir da dentina
subjacente.
Assinale a sequência correta.
A) F V V F
B) V F F V
C) V V F V
D) F F V F
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Questão 38

Questão 40

Em relação aos pacientes oncológicos, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Em relação ao manejo odontológico do paciente com
alterações cardiovasculares, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Drogas utilizadas para terapia-alvo incluem
medicamentos que promovem o bloqueio
ou a troca de proteínas responsáveis pela
multiplicação das células ou inibem o crescimento
de vasos sanguíneos.
(   ) A terapia de intensificação é instituída após a
terapia de indução, com doses mais altas do
agente quimioterápico, tendo como objetivo
eliminar células neoplásicas residuais.
(   ) Na terapia de salvamento, são utilizados
agentes antineoplásicos combinados entre si,
mas em doses menores, sendo utilizada essa
terapia quando o padrão-ouro e a combinação
de agentes adjuvantes e neoadjuvantes não
surtiram o efeito desejado.
(   ) A utilização da imunoterapia, diferentemente dos
demais tratamentos, visa estimular o sistema
imune, para que o próprio organismo aja contra
as células neoplásicas, erradicando o tumor por
intermédio de apoptose provocada pelas células
de defesa.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V
B) V V V F

(   ) Analgésicos podem ser prescritos sem restrição,
no entanto, deve-se ter cautela com antiinflamatórios, pois quanto maior o efeito, maior
será a retenção de água, o que pode elevar a
pressão arterial.
(   ) Pacientes com doença arterial coronariana com
stent demandam maior atenção, pois muitas
vezes eles utilizam antiagregantes plaquetários
como ácido acetilsalicílico, rivoraxabana e
clopidogrel para evitar a reestenose da artéria.
( ) Em pacientes portadores de bradiarritmias
graves, pode ser necessário o uso de
cardiodesfibrilador implantável ou marca-passo.
Nesses pacientes, deve-se ter cuidado especial
com a utilização de aparelhos de ultrassom e
testes pulpares elétricos, sem contraindicação
dos demais.
(   ) O acompanhamento odontológico do paciente
candidato a transplante cardíaco deve ter
como objetivo a remoção de possíveis focos de
infecção. Na fase pós-transplante, o paciente
pode receber os cuidados como os dispensados
aos demais pacientes de forma habitual.
Assinale a sequência correta.

C) V F F V

A) F F V F

D) F F V F

B) F V V V
C) V F F F

Questão 39
A hiperventilação é uma emergência comum em
consultórios odontológicos.
Em relação a essa alteração sistêmica, assinale a
alternativa incorreta.
A) O paciente deve ser instruído a inalar o seu próprio
ar exalado, o qual contém uma concentração
aumentada de CO2, como forma de aumentar a
tensão arterial de gás carbônico.
B) No início da hiperventilação, muitas vezes
aparecem sintomas relacionados ao sistema
cardiovascular e ao trato gastrointestinal.
C) Uma vez que a hiperventilação cessar e for
constatada a ausência de outros sinais e sintomas,
o tratamento proposto deve ser interrompido
ou cancelado e o paciente encaminhado para
avaliação médica.
D) A hiperventilação pode ser causada pela
ansiedade, que também produz aumento nos
níveis de catecolaminas no sangue, causando,
consequentemente, sensações de palpitação,
tremedeira e pressão precordial.
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D) V V F V
Questão 41
Em relação às manifestações orais de deficiências
nutricionais, assinale a alternativa incorreta.
A) A deficiência de niacina pode causar uma condição
conhecida como “pelagra”. Na cavidade bucal,
a condição se manifesta com estomatite e glossite,
estando a língua vermelha, lisa e brilhante.
B) Dieta pobre em riboflavina pode ocasionar
glossite, queilite angular, dor de garganta, bem
como tumefação e eritema da mucosa bucal.
C) A anemia ferropriva pode levar a alterações da
mucosa bucal como queilite angular, glossite
atrófica ou atrofia generalizada da mucosa bucal,
muitas vezes acompanhada de sensação de
queimação.
D) Na anemia causada pela deficiência de
cobalamina, os achados mais frequentes são
áreas focais de atrofia associadas a áreas de
descoloração / palidez da mucosa ou serem mais
difusos dependendo da gravidade da condição.

Questão 42

Questão 44

Em relação às injúrias químicas da mucosa oral, assinale
a alternativa incorreta.

Em relação às reações alérgicas a medicamentos,
assinale a alternativa incorreta.

A) O ácido acetilsalicílico, tanto em pó como em
comprimidos, ao ser usado de forma tópica na
cavidade bucal, por exemplo para odontalgia,
pode causar necrose da mucosa.

A) Pode-se dizer que quanto mais rapidamente os
sinais e sintomas de uma alergia ocorrerem após
a exposição ao alérgeno, mais intensa será a
reação e mais agressivo deve ser o tratamento.

B) O uso de peróxido de hidrogênio tem indicações
em algumas situações clínicas; concentrações
com diluições abaixo de 1% podem ser
consideradas seguras.

B) O angioedema é observado com mais frequência
após a administração de anestésicos tópicos
na mucosa oral, por exemplo, com o uso de
anestésicos do tipo éster ou com metilprabeno.

C) A ocorrência de extravasamento de formocresol
da câmara pulpar para os tecidos adjacentes
pode causar necrose em tecidos moles e osso.

C) Em uma evolução lenta de reação alérgica
generalizada, as reações respiratórias são a
primeira manifestação, seguidas das de pele,
glândulas exócrinas, respostas gastrointestinais e,
finalmente, os sintomas cardiovasculares.

D) Ao se retirar um rolo de algodão de isolamento
relativo da cavidade bucal, deve-se ter cautela,
pois a mucosa pode ficar aderida e a sua rápida
retirada causar uma estomatite.
Questão 43
Em relação ao cuidado no atendimento odontológico à
gestante, assinale a alternativa incorreta.
A) Alterações hormonais, seguidas de alterações
metabólicas, causam aumento da resposta
inflamatória dos tecidos gengivais, aumento
da função neutrofílica e linfocítica e aumento à
susceptibilidade a doença periodontal.
B) O granuloma piogênico é uma lesão benigna,
que geralmente surge no primeiro trimestre de
gestação e que apresenta remissão espontânea
no período pós-parto, sendo normalmente um
nódulo ou uma pápula avermelhada.
C) A hipertensão na gestante pode ser uma condição
grave que pode ser acompanhada de proteinúria
e alterações sanguíneas, sendo que a remoção
de focos infecciosos odontológicos pode contribuir
para a prevenção.
D) A gestante pode se queixar de que a escovação
causa o vômito, diante disso deve-se utilizar
menores quantidades de creme dental e, após
os episódios, utilizar bochecho com água
bicarbonatada a 3% para elevação do pH da
cavidade bucal.

D) Para que ocorra a reação anafilática, é necessário
que ocorram três condições: uma estimulação do
sistema imune, um período de latência após a
exposição inicial e uma posterior reexposição ao
antígeno.
Questão 45
Em relação à atenção odontológica a pacientes com
doenças imunomediadas, assinale a alternativa incorreta.
A) Evidências mostram que doenças como a artrite
reumatoide podem contribuir para o início e a
progressão da doença periodontal, predispondo
esses pacientes a uma maior perda dental.
B) Pacientes
com
doenças
imunes
utilizam
frequentemente
medicamentos
imunossupressores, o que os torna altamente
suscetíveis a infecções, sendo por isso indicada a
antibioticoterapia profilática quando da realização
de tratamentos cruentos.
C) A psoríase é uma doença que pode acometer
outras regiões além da pele, como lábios e
mucosas, no entanto, na mucosa oral, as lesões
são quase sempre inespecíficas, como língua
geográfica e língua fissurada.
D) Entre as queixas mais comuns do paciente com
lúpus sistêmico eritematoso, podem ser citadas:
lesões de mucosa, hiposalivação / xerostomia,
dores na ATM e limitação de abertura bucal.
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Questão 46

Questão 48

Em relação ao uso de anestésicos locais em pacientes
com problemas sistêmicos, assinale a alternativa incorreta.

Em relação à forma da prescrição de medicamentos na
prática clínica, assinale a alternativa incorreta.

A) A maioria dos anestésicos locais é metabolizada
pelo fígado e pode alcançar níveis de toxicidade,
mesmo se administrados em pequenas
quantidades. A mepivacaína e a prilocaína são os
mais indicados.

A) A receita deve conter a identificação completa do
prescritor, com nome, endereço do profissional,
número de inscrição no conselho profissional,
bem como nome e endereço do paciente.

B) Em pacientes com doença renal crônica devido à
diminuição da velocidade de filtração glomerular,
o anestésico de primeira escolha deve ser a
prilocaína com vasoconstritor, evitando-se os
adrenérgicos.
C) Em pacientes portadores de diabetes, devese evitar o uso de vasoconstritores do tipo
adrenérgico devido ao potencial de causarem
efeito hiperglicemiante em pacientes não
controlados.
D) A asma é um distúrbio caracterizado pelo aumento
da reatividade da traqueia e dos brônquios a
estímulos, resultando na constrição difusa das vias
aéreas. Em pacientes com asma, recomenda-se
utilizar anestésicos locais com vasoconstritores
não hormonais.
Questão 47
Em relação aos agentes adjuvantes usados para cuidados
orais em pacientes em odontologia hospitalar, assinale a
alternativa incorreta.
A) As soluções de clorexidina são muito utilizadas
pela sua ação bacteriostática, mesmo em
baixas concentrações, agindo inclusive contra
Staphylococcus aureus resistentes a antibióticos.
B) Podem ser utilizados óleos essenciais como o timol
e eucaliptol, pois esses componentes promovem
danos à parede celular bacteriana, alterando seus
sistemas enzimáticos pela diminuição do número
de proteínas e lipopolissacarídeos.
C) Alguns enxaguatórios apresentam em sua
formulação proteínas capazes de auxiliar no
reestabelecimento da capacidade antimicrobiana
da saliva, tendo efeitos em bactérias Grampositivas e negativas, vírus e fungos.
D) O cloreto de cetilperidíneo é um composto
pertencente ao grupo dos quaternários
de amônia e tem ação e substantividade
semelhantes à clorexidina; seus efeitos adversos
estão relacionados à presença de etanol nas
formulações.
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B) Analgésicos que agem no sistema nervoso central,
como a codeína e o tramadol, em concentrações
utilizadas em odontologia (Tylex® e Tramal®),
estão sujeitos a prescrição em receituário comum.
C) Medicamentos anti-inflamatórios seletivos para
cicloxigenase-2 (COX-2), como celecoxibe e
eterocoxibe, estão sujeitos a prescrição na receita
de controle especial.
D) A receita de antimicrobianos é válida em todo
território nacional, por dez dias contados da data
de emissão, e pode conter a prescrição de outros
medicamentos desde que não sejam sujeitos a
controle especial.
Questão 49
Em relação aos pacientes portadores de transtorno do
espectro autista (TEA), assinale a alternativa incorreta.
A) O TEA é uma condição que afeta a comunicação
e interação social. Seu diagnóstico costuma ser
realizado entre os 2 e 4 anos de idade, baseado
em características clínicas e aplicação de
questionários.
B) A hipersensibilidade sensorial, hiperatividade e
comportamento de autoagressão são problemas
comuns nas crianças e adolescentes com TEA,
dificultando o tratamento odontológico.
C) O uso de comunicação alternativa, como o uso
de figuras antecipatórias, facilita a interação
entre o profissional e o paciente, diminuindo a
necessidade de uso de restrição física.
D) O tratamento farmacológico é o mais efetivo
para controle da hiperatividade, comportamentos
repetitivos, restritos ou agressivos, quando
presentes.

Questão 50
Em relação às patologias epiteliais orais, assinale a
alternativa incorreta.
A) A queilite actiníca é uma alteração pré-maligna
do vermelhão do lábio inferior, que resulta da
exposição excessiva ou por longo período ao
componente ultravioleta da radiação solar.
B) A estomatite nicotínica é uma alteração branca
generalizada do palato, que parece ser uma
resposta hiperceratótica ao calor, tendo baixo
potencial de transformação maligna.
C) A irritação mecânica crônica pode produzir uma
lesão branca com superfície ceratótica rugosa,
clinicamente semelhante a uma leucoplasia
verdadeira, de caráter irreversível, denominada
ceratose friccional.
D) A eritoplasia apresenta-se como uma placa ou
mácula eritematosa bem demarcada, geralmente
assintomática, podendo ser confundida com
uma mucosite, candidose, psoríase ou lesões
vasculares.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

