
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ODONTÓLOGO - PSF 



 

PARTE I – ODONTÓLOGO PSF 
 
01 - Entre os dois principais sistemas de tampões salivares, o do 
ácido carbônico/bicarbonato leva vantagem sobre o do fosfato 
por diversas razões, entre elas: 
1. Pode tamponar rapidamente pela perda de dióxido de 

carbono. 
2. É mais eficiente, pois seu pK é mais distante do pH do 

biofilme dentário. 
3. Quando o fluxo aumenta, a concentração de bicarbonato cai 

drasticamente, enquanto que o fosfato aumenta com o fluxo. 
A) As afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa 1 está correta. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 

 
02 - No processo de educação em saúde, vários são os fatores 
que podem influenciar os níveis de aprendizagem, facilitando a 
sua consolidação. Abaixo estão listados os mais imediatamente 
envolvidos com o sucesso da aprendizagem, são eles: 
1. Estímulo a percepção do aprendiz 
2. Uso de vocabulário adequado 
3. Empatia 
4. Padronização do instrumento educativo usado 
5. Ênfase no universo simbólico 

A) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa 1, 2, 3 e 5 estão corretas 
E) Apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. 

 
03 - O PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica) se insere em um contexto no qual 
o Governo Federal, crescentemente, se compromete e 
desenvolve ações voltadas para a melhoria do acesso e da 
qualidade no SUS. Dentre os desafios que o PMAQ pretende 
enfrentar para a qualificação da Atenção Básica, destacam-se: 

1. Ambiência pouco acolhedora das UBS, transmitindo aos 
usuários uma impressão de que os serviços ofertados são de 
baixa qualidade e negativamente direcionados à população 
pobre. 

2. Inadequadas condições de trabalho para os profissionais, 
comprometendo sua capacidade de intervenção e satisfação 
com o trabalho. 

3. Alto investimento em infraestrutura de informática, mas 
insuficiente uso das tecnologias da informação para a tomada 
de decisão. 

4. Incipiência dos processos de gestão, mesmo descentralizados 
na indução e no acompanhamento da qualidade. 

5. Pouca integração das equipes de AB com a rede de apoio 
diagnóstico e terapêutico e com os outros pontos da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS). 

A) Apenas as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. 
B) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
E) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas 

 
 
 
 
 

04 - Os Padrões Essenciais são aqueles relacionados às 
condições mínimas de acesso e qualidade que as equipes de 
Atenção Básica devem ofertar aos usuários. Conforme a Portaria 
GM/MS nº 1.645 de 02/10/2015 que dispõe sobre o PMAQ-AB, 
caso a equipe contratualizada não alcance todos os padrões 
essenciais de qualidade, ela será automaticamente certificada 
com desempenho ruim. De acordo com o III Ciclo do PMAQ – 
AB, preencha as lacunas com V (verdadeiro) e F (falso) sobre os 
padrões considerados essenciais para a Equipe de Saúde Bucal: 

1. Caneta de alta rotação (  ) 
2. Caneta de baixa rotação (  ) 
3. Cuspideira (  ) 
4. Brocas de baixa rotação (  ) 
5. Aparelho de Rx odontológico (  ) 
6. Brocas de alta rotação (  ) 

A) V; F; V; F; F; V 
B) V; V; V; F; V; V 
C) F; V; V; F; F; V 
D) F; V; V; V; F; F 
E) V; V; V; F; F; V 

 
05 - Considerando os conceitos presentes no Decreto 7508 de 28 
de junho de 2011, relacione corretamente a primeira coluna com 
a segunda: 

1 - Região de Saúde (   ) conjunto de ações e serviços de 
saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade 
da assistência à saúde; 

2 - Rede de Atenção à 
Saúde 

( ) descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e 
de ações e serviços de saúde 
ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema 

3 – Mapa da Saúde (  ) acordo de colaboração firmado 
entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as 
ações e serviços de saúde na rede 
regionalizada e hierarquizada, com 
definição de responsabilidades, 
indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de 
desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de 
controle e fiscalização de sua 
execução e demais elementos 
necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de 
saúde 

4 - Contrato 
Organizativo da Ação 
Pública da Saúde 

( ) espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a 
partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 



 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) 2; 3; 4; 1 
B) 3; 2; 4; 1 
C) 1; 3; 4; 2 
D) 1; 2; 4;3 
E) 2; 1; 4; 3 

 
06 - A partir do texto da Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, 
com o intuito de facilitar os princípios do acesso, do vínculo, da 
continuidade do cuidado e da responsabilidade sanitária e 
reconhecendo que existem diversas realidades sócio 
epidemiológicas, diferentes necessidades de saúde e distintas 
maneiras de organização das UBS, recomenda-se: 

A) para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 
Família em grandes centros urbanos, o parâmetro de 
uma UBS é para no máximo 18 mil habitantes, 
localizada dentro do território, garantindo os princípios 
e diretrizes da Atenção Básica. 

B) para UBS sem Saúde da Família em grandes centros 
urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para 
no máximo 12 mil habitantes, localizada dentro do 
território, garantindo os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica. 

C) para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 
Família em grandes centros urbanos, o parâmetro de 
uma UBS para no máximo 05 mil habitantes, localizada 
dentro do território, garantindo os princípios e diretrizes 
da Atenção Básica. 

D) para UBS sem Saúde da Família em grandes centros 
urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para 
no máximo 18 mil habitantes, localizada dentro do 
território, garantindo os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica. 

E) para UBS com Saúde da Família em grandes centros 
urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para 
no máximo 22 mil habitantes, localizada dentro do 
território, garantindo os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica. 

 
07 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
É determinado por essa lei que para receberem os recursos, de 
que trata essa lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar obrigatoriamente com: 
1. Fundo de Saúde. 
2. Conselho de Saúde, com composição paritária. 
3. Plano de saúde; 
4. Relatórios de gestão. 
5. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento; 
6. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS), previsto o prazo de cinco anos para sua 
implantação. 

7. Conferência de saúde realizada no prazo de 4 anos. 
 

É CORRETO afirmar que: 
A) Todas as sentenças estão corretas 
B) Existem 5 sentenças corretas 
C) Existem 3 sentenças corretas 
D) Existem 4 sentenças corretas 
E) Existem 6 sentenças corretas 

08 - Leia as afirmativas abaixo sobre a Febre Amarela e marque 
a alternativa CORRETA: 

1. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, 
causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e 
possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há 
transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. 

2. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 
transmissores infectados, podendo haver transmissão direta 
de pessoa a pessoa. 

3. A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade 
clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas 
infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. 

4. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito 
de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, 
dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e 
fraqueza. 

5. Dados demonstram que cerca de 15% dos doentes 
apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas 
e, então, desenvolvem uma forma mais grave da doença. 

6. No Brasil, no entanto, a vacinação é recomendada para as 
pessoas a partir de 6 meses de idade conforme orientações 
para vacinação e que residem ou se deslocam para 
os municípios que compõem a Área Com Recomendação de 
Vacina. 

A) Apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas1, 3, 4, 5 e 6 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 
E) As afirmativas 1, 3, 4 e 6 estão corretas 

 
09 - Na Epidemiologia, a prevalência pode ser definida como a 
proporção de casos existentes numa determinada população e 
num determinado momento temporal. Pode sofrer influência e 
ter seu valor aumentado em decorrência de alguns fatores 
como: 

A) Menor duração da doença e maior letalidade 
B) Aumento da incidência e maior letalidade da doença 
C) Maior imigração de sadios e maior incidência 
D) Aumento da incidência e maior duração da doença 
E) Melhoria do sistema de informação e aumento da taxa 

de cura 
 

10 - A história natural da doença refere-se a uma descrição da 
progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde 
o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação 
ou a morte. No modelo da história natural da doença, a 
prevenção pode ser feita no período pré-patogênico e 
patogênico, com ações de prevenção primária, secundária e 
terciária. Identifique a alternativa abaixo que NÃO corresponde 
a uma ação desenvolvida na prevenção primária: 

A) Moradia adequada 
B) Áreas de lazer 
C) Inquéritos para descoberta de casos na comunidade 
D) Alimentação saudável 
E) Educação em saúde 

 
11 - Na Síndrome de _____________, o paciente apresenta 
uma característica facial tipo “gnomo” ou “duende”, com 
encurtamento da fissura palpebral, pregas epicânticas, aumento 
do volume periorbital, narinas antivertidas e lábios inferiores 
protuberantes. Além disso, unhas e dentes hipoplásicos e 
estenose aórtica supravalvar. O espaço em branco pode ser 
adequadamente preenchido por: 



 

A) Noonan 
B) Marfan 
C) Cornélia Lange 
D) Ellis-Van Creveld 
E) Williams 

 
12 - De acordo com os resultados sobre a condição periodontal 
da população brasileira do SB-Brasil (2010), é possível afirmar 
que: 

1. A partir da análise da prevalência de cada condição 
isoladamente, pode-se observar que a prevalência de 
sangramento gengival aumenta dos 12 anos até a vida adulta, 
decrescendo nos idosos. 

2. Para o País, cerca de um quarto dos adolescentes de 12 anos 
de idade, um terço dos adolescentes de 15 a 19 anos, 
aproximadamente a metade dos adultos de 35 a 44 anos de 
idade e menos de um quinto dos idosos apresentaram 
sangramento gengival. 

3. A presença de cálculo dentário aumenta com a idade, 
atingindo a maior prevalência entre adultos, 
aproximadamente 64%, declinando nos idosos. 

4. A alteração periodontal mais prevalente em todos os grupos 
etários foi o cálculo, sendo os sextantes posteriores os mais 
acometidos. 

A) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 

 
13 - A RDC nº 15, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
de 15 de março de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas 
para o processamento de produtos para saúde e dá outras 
providências. Analise as sentenças abaixo relacionadas ao texto 
da RDC nº 15 e escolha a opção CORRETA: 
1. Produtos para saúde classificados como críticos devem ser 
submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e 
demais etapas do processo. 
2. Produtos para saúde classificados como semicríticos devem 
ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza. 
3. Produtos para saúde classificados como não-críticos devem 
ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível, após a 
limpeza. 
4. Produtos para saúde classificados como semicríticos devem 
ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto 
nível, após a limpeza. 

A) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 
14 - A CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é um 
documento emitido pela empresa para reconhecer tanto um 
acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma doença 
ocupacional. Esse documento é de fundamental importância para 
o registro e avaliação dos casos, sendo CORRETO dizer que: 

A) Acidente de trabalho é o acidente ocorrido apenas no 
exercício da atividade profissional a serviço da 
empresa que provoque lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a perda ou redução permanente da 
capacidade para o trabalho ou, em último caso, a 
morte. 

B) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social 
todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus 
empregados, mesmo que não haja afastamento das 
atividades, até 48 horas seguintes a ocorrência. 

C) Em caso de morte decorrente de algum acidente de 
trabalho, a comunicação (CAT) deverá ser realizada, 
no mínimo, até 24 após a ocorrência. 

D) Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio 
trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o 
médico ou a autoridade pública (magistrados, 
membros do Ministério Público e dos serviços 
jurídicos da União e dos Estados ou do Distrito Federal 
e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, 
da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia 
Militar) poderão efetivar a qualquer tempo o registro 
deste instrumento junto à Previdência Social. 

E) Nos casos em que não for possível o registro da CAT 
de forma online e para que a empresa não esteja sujeita 
a aplicação da multa por descumprimento de prazo, o 
registro da CAT poderá ser feito junto ao gestor de 
saúde local. 

 
15 - No atendimento odontológico de um paciente diabético, o 
profissional deverá tomar alguns cuidados especiais para que 
não ocorra situações indesejáveis que comprometam a saúde do 
indivíduo. Entre esses cuidados, é possível destacar: 

A) Não uso de vasoconstritores adrenérgicos. 
B) Consulta no meio da manhã. 
C) Uso de profilaxia antibiótica antes de todos os 

procedimentos clínicos. 
D) Consultas com duração mais longa. 
E) Interrupção do uso de hipoglicemiante oral. 

 
16 - Considerando o conhecimento atual sobre a cárie dentária, 
pode-se destacar como verdadeiro que: 
1. O controle da cárie dentária, assim como o da maioria das 
doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares e 
diabetes, deve incluir estratégias múltiplas direcionadas aos 
determinantes no nível do indivíduo, da família e da população. 
2. O biofilme dental é o fator biológico indispensável para a 
formação da lesão de cárie, mas não é suficiente para que esse 
tipo de lesão ocorra. 
3. As lesões de cáries dentárias só ocorrem em áreas nas quais 
o biofilme encontra-se estagnado, tendo como localização 
preferencial a margem gengival, as superfícies proximais logo 
acima do ponto de contato e o sistema de fóssulas e fissuras das 
superfícies oclusais. 

A) As afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
E) Apenas a afirmativa 1 está correta. 

 
17 - Analise abaixo as afirmativas relacionadas ao SINAN 
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e, a seguir, 
marque a alternativa CERTA: 
1.  É alimentado, principalmente, pela investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória. 
2. O seu uso sistemático, de forma centralizada, contribui para 
que os profissionais de saúde tornem as informações disponíveis 
para a comunidade. 



 

3. A ocorrência de suspeita ou confirmação de eventos de saúde 
pública, doenças e agravos listados na Portaria nº 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, são de comunicação obrigatória à autoridade 
de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos. 
4. É facultado a estados e municípios incluir outros problemas de 
saúde importantes em sua região na lista de doenças de 
notificação compulsória. 

A) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
D) Apena a afirmativa 4 está correta. 
E) Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
18 - Marque a opção abaixo que apresenta o índice utilizado 
para a detecção da cárie dentária em estudos clínicos e 
epidemiológicos, proposto para desenvolver uma padronização 
mundial para a detecção de lesões cariosas para uso em estudos 
laboratoriais, clínicos, epidemiológicos e monitoramento de 
pacientes. Classifica as lesões de cáries em sete estágios, indo 
de hígido a ampla cavidade em dentina, incluindo o diagnóstico 
das lesões não cativadas: 

A) CPO-D 
B) SiC 
C) NYVAD 
D) DISAX 
E) ICDAS 

 
19 - Doença causada por vírus, popularmente conhecida como 
“doença do beijo”, pelo fato de sua transmissão se dar, em 
grande parte, através da saliva, acometendo principalmente 
adolescentes e jovens adultos e provocando febre, enfartamento 
dos gânglios do pescoço e das axilas, comprometimento do 
fígado e do baço, entre outros sintomas. O texto anterior 
descreve características de qual doença abaixo: 

A) Herpes Zoster 
B) Herpes simples 
C) Mononucleose infecciosa 
D) Hepatite B 
E) Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

 
20 - Na clínica odontológica, os profissionais e os pacientes 
estão expostos a uma variedade de fontes de contaminação 
microbiana, como a água de equipos odontológicos e o ar. A 
______________tem sido sugerida como uma doença 
proveniente de um agente contaminante da água de 
reservatórios e da tubulação dos equipamentos odontológicos, 
podendo apresentar os seus sintomas como uma forma grave 
de pneumonia. O espaço em branco corresponde a: 

A) Cólera 
B) Hantavirose 
C) Legionelose 
D) Febre púrpura 
E) Febre Maculosa 

 
21 - O uso de dentifrícios fluoretados tem sido considerado 
responsável pela diminuição nos índices de cárie observados 
hoje em todo mundo, mesmo em países ou regiões que não 
possuem água fluoretada. Cientificamente, é CORRETO 
afirmar que: 
 
 

1. O composto fluoretado escolhido na fabricação, interfere na 
eficácia do dentifrício. Além disso, os demais componentes da 
formulação devem ser compatíveis para evitar que o flúor se 
ligue a outros íons, tornando-se insolúvel e perdendo sua ação. 
2. Dois tipos de compostos fluoretados são comumente 
utilizados nos dentifrícios: fluoreto de sódio (NaF) ou 
monofluorfosfato de sódio (MFP, Na2PO3F). Ambos liberam 
o íon fluoreto na cavidade bucal, o primeiro por ionização 
quando em contato com água e o MFP pela ação de enzimas 
chamadas fosfatases, que estão presentes na cavidade bucal. 
3. O NaF não deve ser agregado a dentifrícios contendo Ca 
como abrasivo, pois ocorre a ligação do flúor com o cálcio do 
abrasivo, formando-se fluoreto de cálcio (CaF2) dentro do tubo 
e não no dente, impedindo a sua ação preventiva. 
4. Com o objetivo de reduzir os riscos de desenvolvimento de 
fluorose dentária em crianças em idade pré-escolar, têm sido 
recomendados dentifrícios com baixa concentração de 
fluoretos (cerca de 500 ppm F). 

A) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1 e 3 estão corretas. 
C) Apena a afirmativa 4 está correta. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
22 - Leia as sentenças abaixo sobre as considerações científicas 
a respeito dos fluoretos e preencha as lacunas com V 
(verdadeiro) e F (falso). 
(   ) A solução concentrada, normalmente de fluoreto de sódio 
indicada para ser bochechada diariamente é de NaF a 0,02% e 
semanal ou quinzenalmente é de NaF a 0,5%. 
(   ) A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios, 
usualmente em torno de 1.100 ou 1.700 ppm, tem, 
comprovadamente, efeito sobre a prevalência e gravidade da 
cárie em populações. 
(    ) Os géis fluoretados podem ser considerados um meio 
coletivo de obtenção de flúor. 
(  ) Para os vernizes com flúor, recomendam-se, no mínimo, 
duas aplicações anuais para pacientes com atividade de cárie ou 
com história passada de alta experiência de cárie. 
A sequência correta corresponde a letra: 

A) F; V; V; V 
B) F; F; F; V 
C) V; F; V; V 
D) F; F; V; F 
E) F; F; V; V 

 
23 - A promoção de saúde bucal está inserida num conceito 
amplo de saúde que transcende a dimensão meramente técnica 
do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais 
práticas de saúde coletiva. Considerando a Política Nacional de 
Saúde Bucal, no que se refere à promoção de saúde bucal, é 
possível escolher como verdade que: 
1. a promoção de saúde bucal significa a construção de políticas 
públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias 
direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como políticas 
que gerem oportunidades de acesso à água tratada, incentive a 
fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e 
assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos 
apropriados. 
 
 
 



 

2. ações de promoção da saúde devem incluem também 
trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de 
proteção simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal 
quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, 
trauma e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável 
para reduzir o consumo de açúcares, abordagem comunitária 
para aumentar o autocuidado com a higiene corporal e bucal, 
política de eliminação do tabagismo e de redução de acidentes.    
3. a busca da autonomia dos cidadãos é outro requisito das ações 
de promoção de saúde.  A equipe de saúde deve fazer um esforço 
simultâneo para aumentar a autonomia e estimular práticas de 
autocuidado por pacientes, famílias e comunidades. Também é 
recomendável trabalhar numa linha de combate a 
automedicação, medicalização, e independência excessiva dos 
profissionais ou serviços de saúde. 
4. As ações de proteção à saúde devem ser desenvolvidas 
exclusivamente no âmbito coletivo. Deverá garantir acesso a 
escovas e pastas fluoretadas. Além disso, os procedimentos 
coletivos são ações educativo-preventivas realizadas no âmbito 
das unidades de saúde, nos domicílios, grupos de rua, escolas, 
creches, associações, clube de mães ou outros espaços sociais, 
oferecidos de forma esporádica. 

A) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas, 1 e 2 estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 
24 - Os cistos da lâmina dentária são pequenos nódulos bastante 
comuns na cavidade bucal dos recém-nascidos. Tais cistos 
recebem diferentes nomenclaturas, de acordo com a sua 
localização e características. Quando localizados ao longo da 
rafe palatina mediana, derivados do tecido epitelial aderido ao 
longo da rafe do feto em crescimento, são denominados de: 

A) Nódulos de Bohn 
B) Cistos gengivais do feto 
C) Cistos gengivais do recém-nascido 
D) Pérolas de Epstein 
E) Nódulos da rafe 

 
25 - A equipe odontológica está sujeita a diversas doenças 
adquiridas por meio do contato direto (mãos ou pele) ou 
indireto (superfícies ambientais ou itens de uso do paciente), 
devido à proximidade e ao tempo de exposição prolongado 
durante a realização dos procedimentos, devendo ser adotadas 
medidas de precauções padrão para com todos os pacientes. 
Identifique a seguir a alternativa que NÃO corresponde a um 
procedimento para diminuir o risco de transmissão pelo contato 
direto e indireto com o paciente: 

A) Trabalhar em equipe. 
B) Uso de EPI, conforme capítulo. 
C) Higienização das mãos. 
D) Manter os cabelos presos. 
E) Desinfecção concorrente das secreções e dos artigos 

contaminados. 
 
26 - Sobre o câncer bucal, é CORRETO dizer que: 
1. A maior parte dos tumores malignos da cavidade bucal é 
constituída pelo carcinoma epidermóide, que se classifica em: 
bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco 
diferenciado. 
 
 

2. O prognóstico de pacientes com câncer de cavidade oral 
depende da área da cavidade oral comprometida e do 
estadiamento do sistema TNM (Classificação de Tumores 
Malignos). 
3. As lesões situadas nas porções mais posteriores e as lesões 
iniciais (I-II) têm um prognóstico melhor em comparação com 
as lesões avançadas (III - IV). 
4. Dependendo do local, da extensão do tumor primário e do 
status dos linfonodos cervicais, o tratamento do câncer da 
cavidade bucal pode ser cirúrgico, radioterápico ou uma 
combinação de ambos. 
5. Em relação à detecção precoce do câncer bucal, 
é imprescindível estar atento ao surgimento de qualquer sinal 
de alerta. Lesões que não cicatrizam após 30 dias devem ser 
investigadas por um profissional de saúde. 

A) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. 
E) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas 

 
27 - A Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria 
com a Joint Commission International (JCI), estabeleceu seis 
metas internacionais de segurança do paciente, visando a 
promoção de melhorias na assistência ao paciente em situações 
consideradas como sendo de maior risco. Todas as instituições 
de saúde do mundo devem adotar as metas, a fim de oferecer 
um ambiente cada vez mais seguro aos pacientes, 
acompanhantes e profissionais de saúde. Dentre essas metas, 
NÃO está incluída a letra: 

A) Utilizar equipamentos inspecionados pelo órgão 
sanitário correspondente. 

B) Identificar corretamente o paciente 
C) Melhorar a eficácia da comunicação entre os 

profissionais de saúde. 
D) Melhorar a segurança dos medicamentos. 
E) Reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de 

quedas. 
 
28 - Tomando como base o equipamento na concepção 
ergonômica, leia atentamente as afirmativas abaixo e marque a 
opção CORRETA: 
1. A forma da cadeira odontológica deve ser reta, permitindo 
que o paciente seja confortavelmente instalado. Deve permitir 
posicionamento horizontal do usuário (a chamada posição 
supina). 
2. A base do mocho deve ter preferentemente 4 rodízios, para 
permitir deslocamento sem risco de queda. 
3. Recomenda-se que o compressor de ar tenha um nível de 
ruído muito compatível, satisfatório a ponto de sequer ser 
percebido pela equipe e o paciente.  
4. O braço do refletor deve ter extensão suficiente para que o 
foco luminoso recaia verticalmente na boca do paciente, 
quando na posição supina. 

A) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, 1; 3 e 4 estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas. 
D) Apena a afirmativa 2 e 4 está correta. 
E) Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


