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PROCESSO SELETIVO 005/2018 - DENTISTA 

Nome do(a) Candidato(a)  

 
 
 Esta prova objetiva está assim constituída:  

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 
Conhecimentos de Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 
 

10 
15 
 

Total de questões 25 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 • Confira devidamente o material (FOLHA DE RESPOSTA e PROVA); se houver falha, 

solicite a presença do fiscal.  

• A FOLHA DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser 

preenchida com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. 

• Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a 

substituição da FOLHA DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 

candidato. 

 • Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de 

máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta.  

• O tempo de duração da prova será de até 02 (duas) horas. O candidato somente 

poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30 (trinta) 

minutos, contados do seu efetivo início.  

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala a PROVA e a FOLHA DE 

RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada.  

• Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a 

fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão 

retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.  

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS 

DA PREFEITURA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A 

PROVA. 
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SAÚDE PÚBLICA 

 

1) Como profissional de saúde, o cirurgião dentista desempenha um importante papel na 

consolidação do Sistema Único de Saúde. As normas vigentes de vigilância sanitária requerem 

a notificação compulsória de algumas doenças emergentes, como  dengue, cólera e 

tuberculose. Esta notificação constitui um documento legal e tem, entre seus principais 

objetivos, o(s) de: 

 

A) Isolar os casos em hospitais, erradicar os comunicantes e eliminar as fontes  de infecção 

B) Conhecer a incidência da doença e propor medidas de prevenção e controle 

C) Fornecer dados para o estudo de esperança de vida ao nascer e seguimento dos casos 

notificados 

D) Isolar o paciente em hospitais especializados e propor medidas de quarentena 

 

2) O Controle Social do Sistema Único de Saúde é desenvolvido pelos  conselhos  nacionais , 

estaduais e municipais. Escolha a alternativa correta em relação à atribuição e composição 

dos conselhos: 

 

A) Fiscaliza o fundo de saúde da esfera respectiva de governo, possui caráter normativo, e 50% 

dos membros são representantes dos usuários  

B) Aprova a programação orçamentária da esfera  respectiva de governo, possui caráter 

consultivo, e 25% dos seus membros são representantes dos profissionais de saúde 

C) Formula estratégias e controles para política da respectiva esfera de governo, possui caráter 

deliberativo, e 50% dos membros são representantes dos profissionais de saúde 

D) Fiscaliza o fundo de saúde da esfera respectiva de governo, possui caráter normativo, e 25% 

dos membros são representantes dos profissionais de saúde 

E) Atua na formulação de estratégia e controles para a política de saúde, possui caráter 

deliberativo, e 50% dos membros são representantes dos usuários 
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3)  Considere as afirmativas a seguir: 

I. A saúde do trabalhador abrange a avaliação do impacto que as tecnologias   provocam na 

saúde  

II. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com o fim de adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

III. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens, bem como da prestação de serviços de interesse de saúde. 

            Está(ão) correta(s) apenas  a(s) afirmativa(s): 

A) ǀ e ǀǀǀ 

B) ǀǀǀ 

C) ǀ, ǀǀ e ǀǀǀ 

D) ǀǀ e ǀǀǀ 

E) ǀ e ǀǀ 

 

4) Nas alternativas a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso: 

(    ) Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática de ensino e pesquisa 

mediante normas especificas elaboradas em conjunto com o sistema educacional. 

(    ) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram o SUS mediante 

convênio, preservados sua autonomia administrativa e financeira,patrimônio, o ensino e a pesquisa e 

extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que sejam vinculados. 

(    ) Os serviços de saúde das forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) não podem integrar 

o SUS. 

(    ) Nenhum servidor publico da área de saúde pode acumular dois cargos ou empregos. 

 

Marque a alternativa que contém a seqüência correta: 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, F, V, V 

E) F, F, F, F   
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5) As mudanças desejadas no setor de saúde não são conjurais nem compensatórias nas 

partes de medidas estruturais, que incluem a (o): 

1. Consolidação de um sistema público nacional em que três esfera de governo funcionem de 

modo harmônico. 

2. Sistema estimulador da qualificação com redução de gastos. 

3. Adoção de modelos técnico-operacionais inovadores que visem à atenção integral, 

personalizada e de alcance coletivo. 

4. Implantação  e implementação de um sistema de acompanhamento, controle e avaliação que 

permita reduzir gastos supérfluos. 

 

Das citadas mediadas estruturais, está(ão) correta(s) apenas: 

A) 1 e 3 

B) 2, 3 e 4 

C) 4 

D) 3 e 4 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

6)  O objetivo geral do PSF é o de contribuir para a reordenação do modelo assistencial a partir 

da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde(SUS). 

A seguir, estão listados os objetivos específicos do PSF, havendo apenas uma exceção: 

 

A) Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social 

B) Intervir nos fatores de risco aos quais a população esta exposta    

C) Reduzir a demanda de pacientes para as unidades de níveis secundário e terciário 

D) Prestar assistência integral, contínua, com resolutividade e boa qualidade à população 

E) Humanizar as praticas de saúde mediante o estabelecimento de um vinculo entre os 

membros da equipe e a população    

  

7) O processo saúde-doença é medido pela analise da situação de saúde, que inclui as 

pesquisas do estado de saúde da população e os determinantes ou condições de vida na 

família ou em uma comunidade determinada. Tem por objetivo identificar problemas e 

necessidades de saúde mediante a utilização de variáveis- indicadores da realidade, 

comparando-os com os desejados ou planificados. Os indicadores podem ser diretos (de 
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causa-risco ) e indiretos (conseqüência-efeitos). A seguir, estão listados os indicadores 

diretos, com uma única exceção: 

 

A) Modo de vida (habitação, trabalho, educação etc.) 

B) Estilo de vida (tabagismo, álcool, dieta rica em gordura e sal, obesidade etc.) 

C) Biológicos(idade, sexo, constituição e herança genética )  

D) Dinâmica da população (taxa de fecundidade, migração e mortalidade)  

E) Serviços de saúde (cobertura e qualidade da atenção)  

 

8) São muitas as atribuições da equipe de saúde da família, daí ser exigida uma carga de 

trabalho e dedicação intensa por partes dos seus componentes. A melhor maneira de dar 

conta destas tarefas, árduas e contínuas, faz-se mediante: 

 

A) Utilização dos indicadores sociais e de saúde levantados pelo IBGE 

B) Realização de inquéritos epidemiológicos  

C) Resposta à demanda da comunidade  

D) Elaboração de um plano local para o enfrentamento dos determinantes do processo saúde-

doença aos quais a população está exposta 

E) Observância das orientações estipuladas, para cada equipe, pelo coordenador do PSF do 

município 

 

9) A estratégia de saúde da família desenvolve-se, sempre, buscando a aplicação de medidas 

preventivas na historia natural da doença, sendo o período ideal de atuação o da pré-

patogênese (promoção da saúde e proteção específica). Considerando os três níveis de 

prevenção, estabeleça uma correlação com os diversos tipos de ação a serem desenvolvidos: 

1. Prevenção primária. 

2. Prevenção secundária. 

3. Prevenção terciária. 

 

(    ) Incentivo ao aleitamento materno. 

(    ) Educação sexual 

(    ) Vacinação de bloqueio diante de um caso suspeito de sarampo. 
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(    ) Incentivo para o auto-exame de mama. 

(    ) Controle de vetores 

A) 2, 2, 1, 1, 3 

B) 1, 1, 2, 2, 1 

C) 1, 2, 2, 2, 3 

D) 2, 1, 3, 3, 1 

E) 3, 1, 1, 2, 3       

 

10) Cabe à equipe do PSF desenvolver ações de avaliação do estado de saúde da população 

adulta de sua área adstrita, sempre nos contextos familiar e social, identificando os fatores de 

risco para os agravos mais freqüentes, com vistas à sua eliminação ou minimização, bem 

como diagnosticando e tratando, de forma rápida, apropriada e resolutiva. Dos agravos 

listados a seguir e que têm alta prevalência em nosso país, assinale o que deve ser alvo de 

maior atenção dos membros da equipe: 

 

A) Hipertensão arterial 

B) Diabetes melito 

C) Tuberculose   

D) Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS 

E) Todas as alternativas estão corretas           
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11) Paciente relata dor aguda, rápida, localizada e fugaz diante de estímulo em um dente com 

lesão cariosa profunda. Histologicamente, tem-se vasos sanguíneos pulpares com 

vasodilatação prolongada, predispondo ao edema, acompanhado de um infiltrado leve a 

moderado de células inflamatórias. Os testes de percussão e palpação apresentam resultados 

negativos. Diante de tais características, pode-se classificar o quadro como:  

 

A) pulpite reversível. 

B) pulpite irreversível. 

C) pulpite hiperplásica. 

D) necrose de liquefação. 

E) necrose gangrenosa. 

 

12) Do ponto de vista estrutural, a polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente 

vascularizado e inervado. Entre as principais células que o compõem, apresentam-se em maior 

número:  

 

A) os odontoblastos. 

B) os fibroblastos. 

C) as células ectomesenquimais. 

D) os macrófagos. 

E) os micrófagos. 

 

 

13) Manobra semiotécnica feita a partir da pressão na mucosa próxima às lesões ativas que, 

quando positivo, promove a formação de uma bolha devido à fragilidade da camada epitelial 

em doenças vesicobolhosas. Trata-se do sinal: 

 

A) de Nikolsky. 

B) de Murph. 

C) de Tzank. 

D) de Zileri. 

E) de Braxton. 
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14) Paciente de 17 anos comparece ao consultório com queixa de crescimento gengival 

indolor na região anterior de maxila, com tempo de evolução de pelo menos 3 meses. Ao 

exame clínico apresenta massa nodular séssil, de aproximadamente 1 cm, com origem na 

papila interdental e coloração variando do vermelho ao rosa, com ulceração discreta em sua 

superfície. No exame de imagem não foram encontradas alterações patológicas significativas. 

Assinale a alternativa que descreve a hipótese diagnóstica do caso descrito. 

 

A) Fibroma ossificante periférico. 

B) Lipoma. 

C) Adenoma pleomórfico. 

D) Gengivite ulcerativa necrozante aguda. 

E) Neurofibroma. 

 

 

15)  A hiperplasia gengival associada a medicamentos se refere a um crescimento anormal dos 

tecidos gengivais, secundário ao uso de medicamentos sistêmicos. Assinale a alternativa que 

apresenta medicamentos que podem causar essa patologia. 

 

A) denosumabe, midazolam, vancomicina. 

B) claritromicina, lamotrigina, carvedilol. 

C) taxol, gabapentina, propanolol. 

D) ciclosporina, fenitoína, nifedipina. 

E) tetraciclina, sertralina, diazoxina.  

 

 

16) Os medicamentos antirreabsortivos, como os bisfosfonatos, são utilizados amplamente no 

tratamento das desordens ósseas e da hipercalcemia, e podem promover alterações 

significavas na cavidade e estruturas bucais. Com relação a essas alterações, pode-se afirmar 

que:  

 

A) pacientes que fazem uso crônico de bisfosfonatos endovenosos são considerados saudáveis, 

sem a necessidade de cuidados especiais para realização dos procedimento odontológicos. 

B) a osteorradinecrose é uma das complicações mais comuns nos pacientes que fazem uso 

crônico de bisfosfonatos. 

C) o tratamento da necrose óssea pode ser realizado por meio de irrigação, terapia 

medicamentosa com antibióticos e debridamento cirúrgico. 

D) bisfosfonatos aumentam a síntese óssea por ação direta sobre os osteócitos. 
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E) próteses implanto suportadas são a primeira escolha para aqueles que fazem uso crônico de 

bisfosfonatos, por minimizar os traumatismos sobre os tecidos moles e consequentemente o 

risco de necrose óssea. 

 

 

17) As manifestações bucais da infecção pelo HIV podem representar os primeiros sinais 

clínicos da doença, por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas. Esse fato aponta 

para o importante papel do Cirurgião-dentista como profissional de saúde, que pode suspeitar 

dessas manifestações, diagnosticar e tratar essas alterações. Assinale a alternativa que 

apresenta apenas lesões bucais associadas com infecção pelo HIV. 

 

A) Verruga vulgar, condiloma acuminato, herpes simples. 

B) Psoríase, úlcera aftosa recorrente, HPV. 

C) Sialoadenite, hiperplasia epitelial, linfocitose. 

D) Varicela, líquen plano, púrpura trobocitopênica. 

E) Candidíase, leucoplasia pilosa, eritema gengival linear. 

 

 

18)  Assinale a alternativa que descreve corretamente os níveis de prevenção em Odontologia, 

em especial da cárie dentária. 

 

A) O primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico precoce e tratamento imediato da 

doença. 

B) Os níveis de prevenção excluem os processos de reabilitação, uma vez que a doença já 

esteve presente. 

C) O segundo nível de proteção consiste na limitação dos danos, evitando que a doença evolua. 

D) A odontologia curativa ou restauradora é classificada como quinto nível de prevenção. 

E) Os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se podem colocar obstáculos à 

evolução da doença. 

 

19) O recurso técnico radiográfico que utiliza o princípio da paralaxe para a dissociação de 

canais radiculares sobrepostos é conhecido como Método de:  

 

A) Parma. 

B) Mataldi. 

C) Clark. 

D) Miller-Winter. 
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E) Donovan. 

 

20) A respeito dos anestésicos locais de uso odontológico, é correto afirmar: 

 

A) São fármacos que bloqueiam irreversivelmente a condução nervosa com perda de sensações 

em área circunscrita do organismo, sem alteração do nível de consciência. 

B) Efeito colateral sistêmico possível é o desenvolvimento de metahemoglobinemia seguindo-se 

à administração de intravascular de prilocaína. 

C) Felipressina é vasoconstritor não simpaticomimético indicado principalmente para pacientes 

com angina, para pacientes que já sofreram infarto e gestantes. 

D) Epinefrina é vasoconstritor indicado para pacientes com hipertireoidismo e feocromocitoma. 

E) O metabolismo da maioria das amidas resulta na produção de ácido para-aminobenzoico, 

que pode ser associado a reações alérgicas, enquanto o dos ésteres raramente causa 

reações alérgicas. 

 

21) Quanto aos cuidados pós-operatórios de cirurgias odontológicas no consultório, é correto 

afirmar: 

 

A) São orientações direcionadas à prevenção de hemorragias: a ingestão de alimentos sólidos, 

compressas quentes e o descanso com a cabeça elevada. 

B) Indica-se usar inicialmente uma alimentação mais leve e evitar por completo a higiene oral 

por cinco dias. 

C) É recomendado usar compressas de gelo na face após a cirurgia por facilitar a vasodilatação 

e, com isso, diminuir o edema e a dor. 

D) A higiene na área cirúrgica deve ser cuidadosa, mas jamais ausente, e a escovação dos 

dentes e da língua deve ser normal. 

E) É contraindicado o uso de produtos à base de clorexidina por dificultar o processo de 

cicatrização e organizar o coágulo. 

 

22) Entre os fatores associados ao alto risco da cárie, é correto citar: 

 

A) alta renda média familiar. 

B) placa bacteriana em grande quantidade nos dentes 16,11,32 e 36. 

C) menor concentração populacional nos domicílios. 

D) maior grau de escolaridade da mãe. 

E) uso de água fluoretada. 
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23) Existem diferentes níveis de aplicação das medidas preventivas adequados aos períodos e 

fases da história natural da doença. O nível de aplicação que envolve uma ação individual 

sobre a prática de atos favoráveis à saúde pode ser classificado como: 

 

A) 1o. 

B) 2o. 

C) 3o. 

D) 4o. 

E) 5o. 

 

24) É fator de risco para o aparecimento de doença periodontal: 

 

A) presença de cepas virulentas de Streptococcus mutans na cavidade oral. 

B) utilização de solução de bochecho com clorexidina, provocando alterações da mucosa devido 

às suas toxicidade e substantividade. 

C) paciente jovem com ausência ou má formação do ligamento periodontal. 

D) paciente com diabetes mellitus. 

E) uso prolongado do triclosan, por provocar a destruição dos desmossomos, levando a injúria 

periodontal. 

 

25) Visando à restauração de uma cavidade classe II de Black para restauração com 

amálgama, o profissional deve preparar o ângulo cavo-superficial de forma adequada, sendo 

que esse ângulo é:  

 

A) obtido pela união de duas paredes internas da cavidade preparada. 

B) obtido pela união de três ou mais paredes internas da cavidade preparada. 

C) formado pela junção das paredes da cavidade preparada com a superfície externa do dente. 

D) formado pela junção de uma parede do assoalho e da cavidade preparada. 

E) formado pela junção do esmalte e da dentina nos preparos cavitários. 
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GABARITO 

1. 

B 

2.  
E 

3. 

C 
4. 

C 

5. 

E 
6. 

C 
7. 

D 
8. 

D 
9. 

B 
10. 

E 
11. 

A 
12. 

B 
13. 

A 
14. 

A 
15. 

D 
16. 

C 
17. 

E 
18. 

E 
19. 

C 
20. 

B 
21. 

D 
22. 

B 
23. 

E 
24. 

D 
25. 

C 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

Nome: 

Cpf: 


