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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA – ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES
01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
03) A prova terá início às 09 horas e término às 12 horas, incluindo o
preenchimento do Cartão-Resposta.
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos Fiscais.
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.
07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartãoresposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao
fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo.
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o CartãoResposta.
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) Assine no local indicado;
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita
normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que
considera correta em cada questão;
d) Não o amasse, nem dobre.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA – ODONTOLOGIA

QUESTÕES GERAIS

1. Leia as informações a seguir e marque a alternativa correta:

I- A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.
II- A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS.

a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa.
b) As duas afirmativas estão verdadeiras.
c) As duas afirmativas estão falsas.
d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira.
e) As duas afirmativas são falsas.

2. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/1990, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde
deverão se reunir:
a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de
profissionais de saúde.
b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos
movimentos sócias de usuários do SUS.
c) Anualmente.
d) A cada quatro anos.
e) Semestralmente.

3. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da
coletividade. Assinale a alternativa que não corresponde aos objetivos da educação em saúde.

a) Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor.
b) Estimular a utilização dos serviços de saúde.

c) Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado.
d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações,
exercendo a cidadania almejada.
e) Fornecer conhecimento com a finalidade de estimular pacientes para efetivar mudanças em
seu comportamento.

4. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua
área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de:

a) Territorialização.
b) Regionalização de saúde.
c) Identificação da população adstrita.
d) Demarcação de área e populações de risco.
e) Fluxo de demanda espontânea.

5. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo
de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto
pela Saúde, assinale a alternativa correta.

a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas.
b) Somente o gestor estadual pode aderir.
c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo
Ministério da Saúde.
d) A diretriz de regionalização não foi inserida no Pacto, pois já é promovida em outros
instrumentos.
e) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.

6. São princípios do Sistema Único de Saúde:
a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à
saúde e direito à informação.
b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à informação.
c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à informação.
d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à pagamento.
e) Universalidade, totalidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à saúde
e direito à informação.

7. São princípios norteadores da política nacional de humanização:
a) Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de
sujeitos.
b) Enfraquecimento de trabalho em equipe multiprofissional.
c) Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo.
d) Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais.
e) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando

processos

integradores

e

promotores

de

compromissos

/responsabilização.
8. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles:
a) Rede, Regionalização e Hierarquização.
b) Rede, Humanização e Hierarquização.
c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização.
d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização.
e) Rede, Regionalização e Equidade.

9. Em relação á ética e bioética, assinale a alternativa correta:
a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de
saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do
próprio paciente.
b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de
todos os profissionais envolvidos no tratamento.
c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que
estão longe de serem pensadas na ética profissional.
d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.
e) A bioética aborda problemas de forma original, individual, contemporânea, global e
sistemática.

10. Sobre a COVID – 19 é correto afirmar que:A
a) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos
estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o contágio pode acontecer;
b) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente: se a pessoa está
com a doença ativa (IGG positivo), ou se ja teve contato com o COVID -19 anteriormente
(IGM positivo);
c) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o exame RT-PCR
d) d) todas as alternativas corretas
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

11. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir
para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território
nacional. Constituem-se objetivos específicos:

a) Fortalecimento do trabalho em equipe.
b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente.
d) Estimular os processos de promoção da saúde.
e) Atuação em rede com alta conectividade.
12. Coronavírus (COVID-19)

é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas

infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto,
trata-se de um:
a) Agravo de saúde pública sociocomunitário.
b) Evento de saúde pública de caráter endêmico.
c) Evento de saúde pública de notificação imediata.
d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário.
e) Evento de saúde pública de vigilância sentinela.
13. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença:
a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado.
b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente.
c) Quando apresenta uma variação sazonal bem definida.
d) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes
e) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular.

14. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes
desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras,
passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses
blocos incluem-se:

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde
b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde
c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte
d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino.
e) a gestão do SUS, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte.

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de
biossegurança estabelecidos na NR 32, como:

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim
de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos.
b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde
que a rotulagem esteja íntegra.
c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao
isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção.
d) o descarte de material perfurocortante deve ser realizado em equipe, pois nem sempre
quem utiliza esse tipo de material consegue descarta-lo.
e) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes
com Materiais Perfurocortantes.

16. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em
saúde.
a) SIM, SINAN, SINASC
b) SIM, SIH, SIA
c) SISPNI, SIH, SAI
d) SINASC, SISVAN, SIH
e) nenhuma das alternativas.

17. O planejamento em saúde é um processo que visa à transformação de uma situação em
outra melhor, por isso pode ser um forte aliado para a saúde e ao gestor, uma vez que
disponibiliza ferramentas e tecnologias importantes para todo o processo de planejamento.
Assinale a alternativa que aponta para todas as fases do planejamento em saúde:

a) Identificação de problemas, estabelecimento de objetivos, definição dos planos, desenho do
mapa estratégico.
b) Analise da situação, escrita dos planos operacionais, determinação dos gestores dos planos
e avaliação final.
c) Levantamento de problemas, analise situacional, desenho do mapa estratégico.
d) Identificação dos problemas, estabelecimento dos objetivos a serem alcançados,
determinação dos tempos de execução e seus responsáveis finais.
e) Analise da situação, Identificação de problemas, determinação de objetivos, definição de
estratégias, implementação da estratégia e monitoramento e avaliação.

18. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos
seus determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação,
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da

a) Política Nacional de Humanização.
b) Política Nacional da Pessoa Idosa.
c) Política Nacional de Promoção da Saúde.
d) Pactuação da Saúde.
e) Pactuação de Gestão.

19. A atuação efetiva dos cidadãos , conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na
formulação de políticas publicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida
como:

a) gestão de trabalho
b) gestão participativa
c) regulação
d) atenção a saúde
e) vigilância em saúde

20. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde:

a) Vigilância ecológica
b) Vigilância em saúde
c) Vigilância epidemiológica
d) Vigilância sanitária
e) Vigilância ambiental

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMILIA – ODONTOLOGIA

QUESTÕES ESPECÍFICAS

21. Baseado no Código de Ética Odontológico constituem-se alguns direitos fundamentais dos
profissionais inscritos:

I - diagnosticar, planejar e executar tratamentos, sem liberdade de convicção, nos limites de
suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.
II - guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
III - contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os
preceitos do Código de Ética Odontológico e demais legislações em vigor.
IV - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de
trabalho sejam dignas, seguras e salubres.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.
e) N.d.a

22. Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética,
exceto:

a) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais,
necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.
b) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.
c) Resguardar o sigilo profissional.
d) Manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como
empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação
ilegal, irregular ou inidônea.
e) Comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da
Odontologia e que sejam de seu conhecimento

23. Constitui Infração Ética no que se refere ao relacionamento com o paciente, exceto:

a) Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com o exercício irregular ou ilegal
da Odontologia
b) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/ paciente para obter
vantagem física, emocional, financeira ou política
c) Exagerarem diagnóstico, prognóstico ou terapêutica
d) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do
tratamento
e) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado

24. De acordo com o Código de Ética Odontológico, os profissionais da Odontologia deverão
manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do tratamento, sendo
preenchido, em cada atendimento, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e
número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia. Baseado nisso,
não se considera infração ética no que se refere aos documentos odontológicos:

a) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente
ou por seu representante legal
b) Expedir documentos odontológicos: atestados, declarações, relatórios,pareceres técnicos,
laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal, semter praticado ato profissional
que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade
c) Comercializar atestados

odontológicos, recibos, notas fiscais, ou prescrições de

especialidades farmacêuticas
d) Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ouatestar fatos
verificados na clínica privada
e) Receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma secreta
ou legível, com a devida identificação, inclusive com o númerode registro no Conselho
Regional de Odontologia na sua jurisdição

25. O correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou Atenção Básicapode ser
possível a partir do conhecimento de seus princípios ordenadores e aspectos adicionais.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a esses princípios:
a) Primeiro Contato
b) Longitudinalidade
c) Abrangência
d) Coordenação
e) Descentralização na Família

26. A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família inclui processos de conhecimento do
território e da população, bem como da dinâmica familiar e social, que se constituem em
subsídios valiosos ao planejamento, ao acompanhamento de ações e à avaliação. Compõem
estes processos, exceto:

a) O cadastro das famílias sem a necessidade de atualização constante das informações.
b) A identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade.
c) A análise situacional da área de abrangência.
d) Interlocução com conselho local ou municipal de saúde.
e) Desenvolvimento de mecanismos de escuta da comunidade.

27. O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em
2006 para a área de saúde bucal indicadores que constituem instrumentos nacionais de
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucais referentes à atenção básica.
Assinale a alternativa que não faz parte desses indicadores:

a) Cobertura de primeira consulta odontológica programática
b) Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada
c) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais
d) Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações
odontológicas individuais
e) Cobertura da avaliação de câncer bucal em paciente acima de 40 anos

28. De acordo com a Política Nacional de Saúde, o índice de saúde bucal é um valor numérico
que descreve a situação relativa de uma determinada população por meio de uma escala.
Indicadores de saúde bucal podem incluir, além dos índices, informações qualitativas, como o
acesso aos serviços de saúde, a correspondência entre os problemas de saúde bucal e as
condições de vida, entre outros. Um exemplo de indicador de saúde bucal em uma
determinada população é:
a) A qualidade das restaurações realizadas.
b) A proporção de exodontias em relação às ações odontológicas básicas individuais.
c) A avaliação da qualidade de vida da população
d) A proporção de exodontias em relação aos procedimentos de dentística operatória
realizados.
e) A proporção entre o nível de escolaridade do paciente e o número de exodontias realizadas.

29. A fluorose surge na formação do esmalte dental podendo influenciar na estética dos
elementos dentários. Assinale a alternativa correta em relação às características da fluorose:

a) Para se observar clinicamente a fluorose é preciso realizar uma profilaxia e secagem do
elemento dentário a ser examinado
b) Quando se ingere de forma prolongada o flúor no período da formação dental pode gerar a
diminuição da porosidade em relação ao esmalte
c) A fluorose não ocorre em ponta de cúspide e cristas marginais devido a maior resistência do
esmalte nessas áreas
d) Os dentes mais afetados na fluorose são os molares devido ao maior volume de esmalte
que possuem
e) A fluorose ocorre somente na dentição decídua

30. De acordo com os conceitos básicos de semiologia, como pode-se concluir um
diagnóstico?

a) Baseando-se no tamanho do edema em conjunto com os resultados obtidos a partir de uma
biópsia incisional.
b) Observando se apenas os indícios e o prognóstico.
c) Agrupando os dados principais obtidos a partir do exame clínico e a descrição dos sintomas
e sinais observados.
d) Baseando-se nos sinais prodrômicos e nos indícios.
e) Nenhuma das alternativas.

31. Sobre PROMOÇÃO DE SAÚDE, é incorreto afirmar:

a) 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.
b) 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, incentivo a fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado
e assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados.
c) Ações de promoção da saúde incluem 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).
d) A equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para estimular práticas de
autocuidado por pacientes, famílias e comunidades. A busca pela dependência dos
cidadãos é outro requisito das ações de promoção de saúde.
e) Promoção da Saúde é entendida como um campo conceitual, político e metodológico para
analisar e atuar sobre as condições sociais que são importantes para melhorar a situação
de saúde e de vida das pessoas.

32. A cárie dentária é uma doença infecciosa que progride de forma muito lenta na maioria dos
indivíduos, raramente é auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até destruir
totalmente a estrutura dentária. Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores
determinantes da doença cárie:

a) Microorganismo, dieta, condição social , escolaridade.
b) Hospedeiro, dieta, conhecimento, escolaridade, condição social.
c) Microorganismo, dieta, escolaridade, condição social e renda.
d) Hospedeiro, microrganismo, condição social, renda e tempo.
e) Hospedeiro, microrganismo, dieta e tempo.

33. Todo atendimento clínico odontológico requer atenção criteriosa, mas no caso especifico de
pessoas com comorbidades associadas ou condição sistêmica comprometida, recomenda-se:

a) Não realizar o procedimento clínico se o paciente estiver com sinais clínicos de infecção
com comprometimento sistêmico, como febre, prostração e mal estar.
b) Os procedimentos devem durar de preferência 40 minutos, dando preferência à realização
dos procedimentos cirúrgicos.
c) Fazer o paciente bochechar 15 ml de clorexidina 0, 2% por 1 minuto, 10 minutos antes de
cada procedimento.
d) Utilizar, no máximo, quatro tubetes de anestésico para a intervenção clínica.
e) Assegurar que o paciente virá para o atendimento em jejum.

34. A quimioterapia é o tratamento adotado na maioria dos casos de câncer, podendo ou não
vir combinada com a cirurgia e a radioterapia. Consiste na utilização de compostos químicos
não específicos para células tumorais, que são deletérios, já que acabam agredindo também
as células normais, especialmente as do aparelho gastrintestinal. As complicações bucais mais
frequentes nos pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico são:

a) A xerostomia, a mucosite bucal, a candidíase e a cárie dentária.
b) A xerostomia, a mucosite bucal, a candidíase e a doença periodontal.
c) Abrasão dentária, erosão dentária e a doença periodontal.
d) Abrasão dentária, erosão dentária e a cárie dentária.
e) Abrasão dentária, cárie dentária e doença periodontal.

35. Uma lesão exofítica, pedunculada, de menos de 1cm de diâmetro, com superfície rugosa
ou tipo "couve-flor", em região de palato mole de um indivíduo do sexo feminino de 30 anos, é
diagnosticada como:

a) Fibroma traumático

b) Hemangiona cavernoso
c) Granuloma gravídico
d) Granuloma de células gigantes periférico
e) Papiloma

36. A partir dos conhecimentos de Patologia Bucal, é INCORRETO afirmar:

a) Mucoceles (cistos de retenção de muco) e rânulas são tumorações indolores, benignas,
intraorais decorrentes do acúmulo cístico ou pseudocístico de muco da glândula salivar.
b) O tipo mais comum de tumores das Glândulas Salivares é o Adenoma Pleomórfico (tumor
misto) e ocorre principalmente em mulheres com mais de 40 anos, podem se tornar
malignos e são removidos cirurgicamente.
c) Leucoplasia é uma mancha branca lisa que pode se desenvolver quando a mucosa bucal é
irritada por um longo período de tempo. O local irritado parece branco porque tem uma
camada espessa de queratina, que normalmente é menos abundante na mucosa bucal.
d) Ameloblastomas são supercrescimentos das células formadoras dos dentes que se
parecem com extradentes pequenos e disformes. Em crianças, eles podem atrapalhar a
erupção dentária normal. Em adultos, eles podem desalinhar os dentes. Grandes
ameloblastomas também podem causar aumento da maxila ou mandíbula. Eles geralmente
são removidos cirurgicamente.
e) Toro é uma projeção óssea arredondada que se forma na linha média do palato duro (toro
palatino) ou na face interna da mandíbula (toro mandibular). Esse crescimento duro é
comum e inofensivo.

37. A partir dos conhecimentos referentes à Doença Periodontal, está(ão) correta(s):

I) A periodontite é uma das principais causas de perda dos dentes nos adultos e a principal
nos idosos. A infecção destrói o osso que sustenta os dentes no lugar. A erosão causa o
enfraquecimento das fixações que mantêm os dentes e solta-os. Um dente afetado pode ter
de ser retirado (extraído).
II) Bolsas periodontais se formam entre os dentes e gengivas e estendem-se para baixo, entre
a raiz do dente e o osso subjacente. Essas bolsas agrupam placas em um ambiente pobre
em oxigênio, o que promove o crescimento de formas mais agressivas de bactérias em
pessoas com determinadas suscetibilidades do sistema imunológico.
III) Os abscessos periapicais causam um surto de destruição óssea, mas o tratamento cirúrgico
imediato e os antibióticos contribuem para a regeneração de grande parte do osso
danificado.
IV) A Gengivite Difusa Localizada começa subitamente com dor e hemorragia das gengivas,
produção excessiva de saliva e, às vezes, hálito extremamente fétido. As pessoas também
podem apresentar febre e mal-estar. As extremidades das gengivas entre os dentes

parecem projetar-se e formam feridas (úlceras) cobertas por uma camada cinzenta de
tecido morto. As gengivas sangram com facilidade e doem ao comer e ao engolir. Muitas
vezes, os linfonodos sob o maxilar ficam inflamados e surge um estado febril.

a) I, III e IV
b) I e II
c) II e III
d) II, III e IV
e) Apenas a IV

38. A maior preocupação em Odontologia com toxidade crônica de flúor diz respeito à fluorose
dentária. Sobre fluorose dentária é INCORRETO:

a) Tem maior prevalência em regiões com água fluoretada, a qual tem sido atribuída também à
prescrição inadequada de suplementos e o uso de dentifrícios fluoretados.
b) É considerada um distúrbio ou defeito de formação do esmalte, causado pela exposição
sistêmica prolongada a altas doses de flúor durante o período de desenvolvimento dentário.
c) O resultado é a formação de dente mais poroso com maior conteúdo de proteínas e
dependendo da dose de flúor, esta maior porosidade interna será a responsável pelas
opacidades do esmalte observadas clinicamente.
d) O período de suscetibilidade crítico para alterações estéticas que afetariam os incisivos
centrais superiores permanentes é no intervalo entre os 20 e 30 meses de vida.
e) Como não é considerada um distúrbio de desenvolvimento, sempre afeta dentes
permanentes não necessariamente homólogos.

39. Técnica de escovação dental indicada para pacientes com doença periodontal e permite a
limpeza do sulco gengival sem causar ou agravar lesões na gengiva. A escova deve ser
posicionada em um ângulo de 45º em relação ao eixo longitudinal dos dentes. Os movimentos
de escovação devem ser curtos e vibratórios, sem força excessiva e no sentido ânteroposterior, mantidos por cerca de dez segundos em cada região alcançada pela escova.
A técnica acima descrita refere-se à:

a) Técnica de Fones
b) Tecnica de Stillmann
c) Técnica de Bass Modificada
d) Técncia de Scrub
e) Técnica de Bass

40. A partir dos conhecimentos em Fluorterapia, é correto afirmar:

a) O flúor importante é aquele mantido constante na cavidade bucal, o qual é capaz de
interferir com a dinâmica do processo de cárie.
b) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, isto é, a formação de
placa dental e a transformação de açúcares em ácido.
c) Em termos coletivos, quando indicado o bochecho com flúor, o uso semanal de bochecho
de NaF a 0,05% tem sido a recomendação. Por outro lado, em termos individuais, a
indicação tem sido o bochecho diário de NaF a 0,2%.
d) A toxicidade aguda devido ao flúor envolve a ingestão de pequenas quantidades diárias
podendo afetar tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte.
e) Em se tratando de estética, a presença de um sistema abrasivo em um dentifrício não é
fundamental para garantir a limpeza e o polimento dental.

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃORESPOSTA
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência .
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