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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos 
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo 
de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão 
de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas 
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando 
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências 
de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho 
de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui 
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. 
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e 
serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, 
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada 
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída 
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as 
Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento 
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage 
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar 
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância 
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em 
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos 
dados. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

“As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são as primeiras 
responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se possa pensar, não é 
normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu desenvolvimento está intimamente ligado 
às condições socioeconômicas e culturais das populações e, principalmente, refletem as desigualdades 
sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde” (SÃO PAULO, 2009, p. 23). 

Sobre a cárie dental, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A doença cárie é multifatorial. 
(   ) A doença cárie não depende da formação do biofilme. 
(   ) A doença cárie não possui relação com a perda da unidade dental. 
(   ) A doença cárie depende, exclusivamente, dos carboidratos consumidos à noite. 
(   ) A doença cárie depende de quatro fatores básicos: hospedeiro, microrganismo, substrato e 

tempo. Fatores essenciais para sua instalação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na 
prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a 
doença. A prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de 
_____________. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição 
solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, o Cirurgião-Dentista tem 
uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais 
comuns de câncer bucal são de origem _____________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) tabaco e álcool / epitelial 
B) tabaco e álcool / endotelial 
C) alimentos gordurosos / epitelial 
D) tabaco e alimentos gordurosos / epitelial 
E) álcool e alimentos gordurosos / endotelial 

Questão 18 (Peso 0,50)  

Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista 
esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja 
atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer 
a morbidade e a mortalidade dos pacientes. 

Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens. 
(   ) Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência. 
(   ) Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca. 
(   ) Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e 

verduras. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V V V  
D) F F V F  
E) F V F F  
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Questão 19 (Peso 0,50)  

As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes, 
ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos 
maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não 
permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.  

Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que 

A) sofrem influência do meio ambiente.  
B) não sofrem influência do envelhecimento.  
C) não são causadas por fatores hereditários. 
D) não estão relacionadas aos processos de crescimento. 
E) não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos. 

Questão 20 (Peso 0,50)  

A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor 
durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são 
caracterizadas por ___________ ou manchas branco-giz que surgem _________________ ou nas 
pontas de cúspides.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) finas linhas/ na dentina  
B) finas linhas/ no esmalte 
C) pontos amarelados/ no esmalte 
D) pontos amarelados/ no vestibular  
E) pontos amarelados e arredondados/ na dentina  

 
Questão 21 (Peso 0,75)  

O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na 
avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e 
caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.  

Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que 

A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico 
correto com inspeção direta de lesões proximais. 

B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de 
cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos. 

C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões 
de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.  

D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado 
após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas 
pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões. 

E) a transiluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e 
a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta 
confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies 
proximais. 

 
Questão 22 (Peso 0,75)  

As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do __________________________, afetando, 
principalmente, os ______________________ no período da infância e da adolescência, os quais 
podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na 
______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão 
B) sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM 
C) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão 
D) sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM 
E) crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM 
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Questão 23 (Peso 0,75)  

As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que 
afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas, 
viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.  

Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

(1) Líquen plano 
(   ) É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas 

intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor 
trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção. 

(2) Pênfigo vulgar 
(   ) É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta, 

caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento 
oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada. 

(3) Eritema multiforme 

(   ) É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se 
manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois 
das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas 
estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas, 
principalmente, a reticular e a erosiva. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 2 1 3 
C) 2 3 1 
D) 3 1 2 
E) 3 2 1 

Questão 24 (Peso 0,75)  

O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais 
utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da 
saúde do periodonto.  

Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que 

A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois 
cortes com ângulo de conexão entre 90º e 100º. 

B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as 
paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para 
instrumentar as partes mais apicais. 

C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de 
acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua 
Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35º e 45º. 

D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada 
para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as 
faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores. 

E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio 
de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo 
a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.  

Questão 25 (Peso 0,75)  

O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado 
como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser, 
preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas 
sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem 
estender-se até o fundo do vestíbulo na região vestibular e até ___ mm além da coroa clínica na região 
palatal e apresentar espessura __________ e término em bisel.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é 

A) 5 / irregular 
B) 2 / uniforme 
C) 10 / uniforme 
D) 8 / maior na região anterior 
E) 3 / maior na região anterior 
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Questão 26 (Peso 0,75)  

Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde 
periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas 
de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua 
responsabilidade no tratamento.  

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que 

A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta 
na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.  

B) o abcesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região 
interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe 
II. 

C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, 
caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas 
interdentais. 

D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufos e clorexidina. O 
tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a 
extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática. 

E) o abcesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa 
flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à 
mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento 
ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração 
leucocitária. 

Questão 27 (Peso 0,75)  

A infância é uma fase crucial da vida para formar um cidadão que possa cuidar de si próprio. No que 
se refere às ações de promoção, prevenção e assistência direcionadas à saúde da gestante e da 
criança sabe-se que o profissional de saúde tem um papel importante como educador ativo.  

Considerando a doença cárie na infância, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) A água fluoretada e o uso de dentifrícios fluoretados são considerados os meios mais efetivos 
para o controle da cárie dentária na infância. 

(   ) A realização da higiene bucal da criança, logo após as refeições, com o estômago cheio, reduz 
a absorção do fluoreto inadvertidamente ingerido. Essa conduta deve ser considerada na 
recomendação do uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância. 

(   ) A cárie dentária em crianças pré-escolares pode ocorrer em todas as superfícies de todos os 
dentes. Considerando crianças na faixa etária entre um e três anos, os molares decíduos são, 
normalmente, os primeiros dentes a serem atingidos pela lesão de cárie. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 28 (Peso 0,75)  

Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que 

A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico. 
B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser. 
C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso 

trabecular. 
D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de 

mobilidade. 
E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e 

deslocamentos. 
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Questão 29 (Peso 0,75)  

Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que 

A) o tubérculo de Whitnall encontra-se 2 cm abaixo da sutura frontozigomática. 
B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide. 
C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias. 
D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32 

mm. 
E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente 

dentro de 12h. 

Questão 30 (Peso 0,75)  

Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que 

A) todos os dentes inclusos são considerados impactados. 
B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares. 
C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes 

inclusos para evitar fraturas. 
D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros 

molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia. 
E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a 

cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia. 

Questão 31 (Peso 1,00)  

O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas 
independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de 
radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado 
planejamento do tratamento.  

Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que 

A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a 
realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora. 

B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa 
área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrida a exposição.  

C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam 
o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são 
classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.  

D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se 
considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da 
restauração e para o aumento da resistência do remanescente.  

E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes 
anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e 
colados ao remanescente dental. 

Questão 32 (Peso 1,00)  

Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São 
constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula 
nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os 
anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira:   

(1) Agente de curta ação (por até 30 minutos) (   ) Mepivacaína a 3% 
(2) Agente de longa duração (por até 8 horas) (   ) Articaína a 4% com epinefrina  
(3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos) (   ) Prilocaína a 4% com felipressina 
  (   ) Bupivacaína a 0,5% com epinefrina 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) 1 2 3 2 
B) 1 3 3 2 
C) 2 3 1 3 
D) 3 1 3 2  
E) 3 1 2 2 
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Questão 33 (Peso 1,00)  

O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a 
chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos 
agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes 
fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais 
prevalentes em infecções odontológicas.  

Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que 

A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como 
a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol. 

B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de 
antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções 
odontogênicas. 

C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à 
penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para 
tratamento dessas infecções.  

D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação 
bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de 
microorganismo envolvido. 

E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos 
anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abcessos periodontais e infecções 
endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que P. gingivalis, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans e Capnocytophaga sp são os agentes isolados predominantes. 

 

Questão 34 (Peso 1,00)  

Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e 
patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso. 

Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente 
em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década. 

(   ) O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresenta-
se, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro 
cabeludo e a face 

(   ) O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou 
bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas 
(microabscessos intraepiteliais). 

(   ) O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima 
da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas, 
exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F  
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V F F  
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Questão 35 (Peso 1,00)  

 
A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da 
educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir 
de forma preventiva.  

Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que  

A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de 

reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais. 

B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações 

respiratórias da síndrome de hiperventilação. 

C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações 

de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento 

dentário. 

D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o 

tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma 

carboidratos de alto teor calórico. 

E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope 

vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez 

suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição 

vertical. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Os pacientes portadores de doença arterial coronariana e que necessitam de tratamentos 
odontológicos específicos, como extrações dentárias, constituem um grupo especial por múltiplos 
aspectos. Trata-se de afecção que pode apresentar, durante o procedimento odontológico, 
complicações graves, como a manifestação de arritmias, angina instável, crises hipertensivas e até 
mesmo infarto agudo do miocárdio.  

Considerando, o atendimento a pacientes com doenças cardiovasculares, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A American Dental Association especifica que os vasoconstritores são contraindicados em 
portadores de cardiopatias, mesmo que seja adotada técnica anestésica segura, com mínima 
quantidade de dose anestésica, e aspiração prévia. 

(   ) As substâncias vasoconstritoras são, frequentemente, adicionadas às soluções anestésicas, com 
a finalidade de prolongar a duração do efeito anestésico, aumentando o tempo de contato do 
fármaco com a membrana da célula nervosa, reduzindo sua toxicidade sistêmica, retardando a 
absorção do anestésico, além de promover hemostasia localizada. 

(   ) Para realizar tratamento odontológico nos pacientes cardiopatas, o cirurgião-dentista precisa, 
portanto, estar familiarizado com alguns aspectos concernentes à área médica, como interações 
medicamentosas, tipo de doença cardíaca e sua gravidade, repercussões cardiovasculares 
desse acometimento, além do perfeito conhecimento da hemostasia. 

(   ) Anestésicos locais associados a alguns vasoconstritores podem ser utilizados em pacientes 
hipertensos na odontologia. A felipressina ou a epinefrina são os mais indicados no atendimento 
a pacientes com hipertensão controlada no estágio I ou II. Quando utilizados em doses 
terapêuticas e evitando-se a administração intravascular, as alterações pressóricas, que podem 
ocorrer com os vasoconstritores adrenérgicos, como a elevação na pressão sistólica, são 
compensadas por uma diminuição na resistência vascular periférica e, consequentemente, uma 
diminuição da pressão diastólica.  

 A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) F V V V 
B) F V V F 
C) F F V F  
D) V V F V 
E) V F F F 
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Questão 37 (Peso 1,00)  

A incorporação de tecnologias apropriadas para o controle de infecção e biossegurança nos serviços 
odontológicos, assim como a educação permanente das equipes de saúde bucal são ações 
fundamentais para promover a melhoria da assistência à saúde.  

Sobre a biossegurança em odontologia, é correto afirmar que 

A) a esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana 
presentes por meio de processos químicos (autoclave) ou físicos (soluções de ácido peracético a 
0,2%).  

B) o uso de equipamento de proteção individual (EPI) é indicado durante o atendimento ao paciente e 
no reprocessamento dos artigos, sendo dispensável durante os procedimentos de limpeza do 
ambiente. 

C) a higienização das mãos com água e sabonete líquido, quando realizado com técnica correta, pode 
reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção. O 
simples ato de lavar as mãos é considerado a ação isolada mais importante para a prevenção e o 
controle das infecções em serviços de saúde.  

D) os equipamentos odontológicos e periféricos estão sujeitos à contaminação, sendo fundamental 
realizar a limpeza e a desinfecção com água e sabão neutro. Além disso, deve-se recobrir estas 
superfícies com campos de algodão esterilizados para procedimentos cirúrgicos e aplicar barreiras 
impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos.  

E) o processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e 
biológico. No monitoramento físico, avalia-se o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na 
presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado (indicador de 
processo, teste Bowie-Dick, de parâmetro simples, multiparamétrico, integrador e emuladores). 

 

Questão 38 (Peso 1,00)  

O paciente com comprometimento cardiovascular deve ser avaliado minuciosamente, tanto pelo 
profissional que realizará o procedimento odontológico quanto pelo médico. Assim, há a necessidade 
do odontólogo ampliar sua visão profissional, adquirindo informações e habilidades relevantes que lhe 
permita executar uma abordagem preventiva e terapêutica durante o atendimento de indivíduos 
portadores de cardiopatias.  

Sobre a avaliação do comprometimento cardiovascular do paciente no consultório odontológico, é 
correto afirmar que 

A) a cardiopatia isquêmica não causa alterações no ritmo cardíaco. 
B) a angina, muitas vezes, é desencadeada pelo estresse emocional ou pelo exercício físico, sendo 

aliviada pelo repouso. 
C) a arritmia é o resultado da incapacidade do coração em fornecer oxigênio para as atividades 

metabólicas do organismo. 
D) a insuficiência cardíaca congestiva se relaciona a um distúrbio no ritmo normal do coração e, quando 

significativa, aumenta o risco de angina e infarto do miocárdio.  
E) a bradicardia caracteriza-se por uma frequência de pulso menor que 50 batimentos por minuto em 

adultos em repouso, necessitando ser investigada antes do início do tratamento.  
 

Questão 39 (Peso 1,00)  

Dentre as doenças cardiovasculares mais prevalentes, encontra-se a angina pectoris, que se 
caracteriza por uma hipóxia temporária do músculo cardíaco. Ocorre em 60% dos pacientes com 
estenose aórtica, e, em metade desses casos, há associação com coronariopatia obstrutiva.  

Sobre o atendimento odontológico em pacientes portadores de angina pectoris, é correto afirmar que 

A) sua duração varia de dois a cinco minutos. 
B) existe apenas dois tipos de angina: a estável e a instável. 
C) não há relação entre a angina pectoris e a utilização de anestésicos, sendo livre o seu uso e 

quantidade. 
D) sua importância para a odontologia reside no fato de que qualquer situação geradora de medo ou 

ansiedade pode desencadear o quadro. 
E) caso o paciente apresente uma crise no momento do atendimento, o dentista deve apenas 

administrar oxigênio ao paciente, repetindo cinco minutos após, se necessário. 
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Questão 40 (Peso 1,00)  

A endocardite bacteriana é uma infecção severa das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais 
do coração. Advém de uma série de condições clínicas predisponentes que provocaram danos às 
válvulas cardíacas, os quais podem resultar de patologias como febre reumática, lesões valvulares 
adquiridas, superfícies cardíacas ásperas, produzidas pelo jato de sangue que passa por meio de 
lesões cardíacas congênitas, próteses nas válvulas cardíacas e, até mesma endocardite bacteriana 
anterior. 

Sobre a endocardite bacteriana e o manejo odontológico, é correto afirmar que  

A) sempre e independente do procedimento odontológico, deve ser realizada profilaxia com antibióticos 
em pacientes com endocardite bacteriana. 

B) os riscos de uma bacteremia de origem bucal parecem não estar relacionados à extensão do 
traumatismo dos tecidos moles causado pelo procedimento, e ao grau da doença inflamatória local 
preexistente. 

C) a profilaxia antibiótica deve ser realizada duas horas antes do procedimento com 2g de amoxicilina 
como protocolo principal, salvo para os casos de alergia medicamentosa, que deve ser utilizada a 
clindamicina de 600 mg. 

D) nunca foi comprovado bacteremias transitórias após exodontia, gengivectomia, raspagem 
periodontal, profilaxia, escovação e manipulação endodôntica, e, sim,  após as restaurações com 
comprometimento pulpar. 

E) as intervenções odontológicas constituem uma das causas principais de bacteremia transitória. As 
bactérias presentes na circulação sanguínea podem colonizar válvulas danificadas ou anormais, e 
o endocárdio ou o endotélio próximo a defeitos anatômicos, resultando em endocardite bacteriana. 

Questão 41 (Peso 1,00)  

Endocárdio é o tecido que reveste o músculo cardíaco e os folhetos das valvas cardíacas, sendo 
homólogo à túnica íntima dos vasos sanguíneos. A endocardite é uma doença infecciosa do 
endocárdio, que tem início pela deposição de plaquetas e fibrina, posteriormente colonizadas por 
bactérias ou por fungos.  

Em relação aos regimes antibióticos profiláticos utilizados para prevenção da endocardite bacteriana 
(EB), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A American Heart Association (AHA) recomenda doses elevadas de antibióticos e repetidas 
administrações, antes e após as intervenções. 

(   ) A antissepsia e assepsia prévia a procedimentos odontológicos, que causam bacteremia, podem 
ser mais efetivas do que a própria profilaxia antibiótica sistêmica. 

(   ) O risco de EB é maior no caso de bacteremias recorrentes, consequentes, por exemplo, da má 
saúde bucal, de infecções ativas ou de simples hábitos de higiene bucal, quando comparado a 
eventos isolados, como procedimentos odontológicos pontuais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

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

Questão 42 (Peso 1,00)  

Os anticoagulantes constituem um grupo de medicamentos dos mais empregados na clínica médica. 
São predominantemente prescritos para pacientes com risco para o tromboembolismo venoso ou para 
os que apresentam doença cardíaca isquêmica, fibrilação atrial, acidente vascular encefálico e 
portadores de próteses valvares cardíacas.  

Os anticoagulantes de uso ___________ são representados pela heparina sódica e seus derivados, 
empregados quase que exclusivamente em ambiente hospitalar.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) oral  
B) enteral  
C) parenteral 
D) sublingual  
E) subcutâneo 
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Questão 43 (Peso 1,00)  

Os pacientes cardiopatas apresentam alterações de origem congênita (por exemplo, comunicação 
interatrial e interventricular, defeitos do septo atrioventricular, anomalia de artérias coronárias), ou 
adquirida (hipertensão arterial, coronariopatias, arteriosclerose, arritmias, cardiomiopatias, insuficiência 
cardíaca congestiva, dentre outras). Estas últimas são mais frequentemente encontradas em indivíduos 
adultos.  

Sobre a conduta do cirurgião-dentista no atendimento odontológico de cardiopatas, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Nunca se deve utilizar sedativos pré e trans-operatórios para minimizar o estresse de paciente 
cardiopata no atendimento odontológico. 

(   ) Deve-se avaliar os sinais vitais, antes e após os procedimentos, em todas as consultas, 
registrando-os no prontuário odontológico. 

(   ) Deve-se planejar o tratamento odontológico de forma a evitar repercussões infecciosas, 
hemodinâmicas, arrítmicas e interações medicamentosas. Assim, consultas curtas e adoção de 
protocolos de redução do estresse previnem possíveis situações emergenciais, como angina do 
peito, infarto do miocárdio, arritmias cardíacas (bradicardia sinusal e taquicardias ou palpitações) 
e crises hipertensivas arteriais. 

(   ) Deve-se evitar, em pacientes com arritmias cardíacas, anestésicos contendo vasoconstritores do 
grupo das aminas simpatomiméticas (por exemplo, epinefrina, norepinefrina e levonordefrina). 
Recomenda-se, nestes casos, assim como para pacientes com histórico de infarto do miocárdio, 
a aplicação de anestésicos com o vasoconstritor felipressina ou o uso de mepivacaína 3% com 
vasoconstritor em procedimentos de curta duração.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

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

 

Questão 44 (Peso 1,00)  

As infecções bucais, como cárie dentária, abscessos dentais e periodontais, periodontites, 
pericoronarites e periimplantites, impactam negativamente a saúde sistêmica do paciente hospitalizado, 
o que pode explicar a associação de infecções bucais com condições sistêmicas como as endocardites 
infecciosas, doenças cardiovasculares, aterosclerose, acidente vascular encefálico e infarto agudo do 
miocárdio, infecções de próteses articulares, doenças respiratórias (pneumonias), entre outras. 

Sobre as infecções odontogênicas, analise a as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) As infecções odontogênicas agudas ou crônicas representam importantes fatores de risco para 
endocardite infecciosa, podendo originar “infecções metastáticas” por meio das bacteremias. 

(   ) Hábitos de vida diários também podem induzir bacteremias, tais como escovação e uso de fio 
dental, uso de palitos de dente, uso de dispositivos de irrigação aquosa e mastigação dos 
alimentos. 

(   ) A condição bucal é reconhecida como potencial fator de risco para ocorrência de endocardite 
infecciosa (EI). Estima-se que, aproximadamente, 100% dos casos de EI estejam associados a 
focos infecciosos de origem bucal. 

(   ) Uma mudança progressiva tem sido observada acerca dos fatores de risco para a endocardite 
infecciosa: não ocorre mais em virtude do uso de drogas intravenosas, nem em pacientes idosos 
com esclerose valvar, em pacientes com próteses intravasculares, em indivíduos expostos à 
infecção associada aos cuidados de saúde e em pacientes em hemodiálise. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) V F F V 
B) V V F F  
C) V F V F 
D) F V F F 
E) F F V V  
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Questão 45 (Peso 1,00)  

A Odontologia Hospitalar (OH) pode ser definida como o ato odontológico exercido dentro do ambiente 
hospitalar, oferecido ao paciente, que se encontra internado por apresentar comprometimentos clínicos. 
Inclui um conjunto de ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas em saúde bucal, 
executadas em consonância com a missão do hospital e inseridas no contexto de atuação da equipe 
multidisciplinar.  

Sobre a OH, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Pacientes em uso de ventilação mecânica podem desenvolver pneumonia devido ao acúmulo de 
placa dental, que migra de forma descente, colonizando os pulmões. 

(   ) O especialista em odontologia hospitalar realiza procedimentos cirúrgicos junto com a equipe de 
bucomaxilofaciais, atuando, exclusivamente, em pacientes que sofreram algum tipo de agressão 
ou acidente. 

(   ) Após o bochecho com clorexidina, reduz-se o número total de organismos aeróbios e anaeróbios, 
e a contagem de bactérias cai, ao longo do tempo, cerca de cinco horas depois. 

(   ) A atuação do cirurgião-dentista com capacitação em OH consiste em apoiar o trabalho de outros 
profissionais da área, como o dos cirurgiões bucomaxilofaciais e dos especialistas em pacientes 
com necessidades especiais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

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

 

Questão 46 (Peso 1,00)  

Os anticoagulantes constituem um grupo de medicamentos dos mais empregados na clínica médica. 
São predominantemente prescritos para pacientes com risco para o tromboembolismo venoso ou para 
os que apresentam doença cardíaca isquêmica, fibrilação atrial, acidente vascular encefálico e 
portadores de próteses valvares cardíacas. São classificados, de acordo com a via de administração, 
em orais e parenterais. Na rotina do atendimento, os cirurgiões-dentistas realizam uma diversidade de 
procedimentos cirúrgicos, incluindo a remoção de dentes, biopsia de tecidos, implantes e cirurgias 
maxilofaciais maiores. Uma das maiores preocupações vivenciadas no cotidiano do atendimento clinico 
é a hemorragia descontrolada, sendo, a melhor opção para a sua prevenção, conhecer as diferentes 
desordens de sangramento e o manejo da conduta adequada.  

Em relação às desordens de sangramento e ao uso de anticoagulantes, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) As medicações mais frequentemente usadas em terapia anticoagulante são representados por 
anticoagulantes com ação indireta (derivados da cumarina) e inibidores diretos da trombina ou 
do fator Xa. 

(   ) Uma breve descontinuação da medicação anticoagulante oral juntamente com medidas locais 
para controle de hemostasia é um método seguro e simples para muitos pacientes submetidos a 
cirurgias orais. 

(   ) Para pacientes com INR nas faixas terapêuticas entre 2 e 4 ou abaixo, a terapia anticoagulante 
não precisa ser interrompida ou modificada para simples procedimentos cirúrgicos 
dentoalveolares.  

(   ) Procedimentos cirúrgicos orais menores justificam a interrupção ou modificação da dose de 
anticoagulantes em pacientes em uso de varfarina, uma vez que a maioria dos episódios de 
sangramento pode ser facilmente controladas com medidas simples de hemostasia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) V V V F 
B) V F F F  
C) F V V F  
D) F V F V 
E) F V F F 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

O risco de hemorragia após procedimentos cirúrgicos odontológicos constitui-se em grande 
preocupação para os cirurgiões-dentistas, especialmente, em pacientes que usam anticoagulantes 
orais. Os anticoagulantes orais são medicamentos utilizados para diminuir o risco de formação de 
trombos em pacientes de alto risco. Estão indicados na prevenção do tromboembolismo venoso, 
embolia sistêmica em pacientes com prótese de válvulas cardíacas, doença vascular cardíaca, 
fibrilação atrial, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e de sua recorrência.  

Sobre as medidas pré e transoperatórias, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas.  

(   ) Os bloqueios anestésicos regionais devem ser, sempre, utilizados. 
(   ) Nas cirurgias de acesso para áreas menores, deve-se ampliar a instrumentação periodontal. 
(   ) Para prevenir a hiperalgesia e controlar o edema e a êmese, deve-se prescrever dexametasona 

(dose única de 4 a 8 mg) uma hora antes do procedimento. 
(   ) Em pacientes com risco para eventos cardiovasculares, deve-se considerar o uso de um 

benzodiazepínico para o controle da ansiedade (midazolam 7,5 mg ou alprazolam 0,5 mg), em 
dose única, 30 minutos antes do início do procedimento. Nos idosos, optar pelo lorazepam 1 mg, 
duas horas antes da consulta, pela menor incidência de efeitos paradoxais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

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

 
Questão 48 (Peso 1,00)  

O cirurgião-dentista é capaz de atuar com a Equipe de Saúde desde o diagnóstico até o processo de 
recuperação e melhora dos pacientes enfermos, apto a realizar tratamento como profissional principal 
ou coadjuvante, durante os procedimentos de rotina hospitalares.  

Sobre o papel do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Todo o procedimento de internação requer cuidados específicos e, na Odontologia, deve-se ter 
como princípio que as doenças bucais nem sempre são capazes de disseminar patógenos ou 
seus subprodutos. 

(   ) A participação do cirurgião-dentista em nível ambulatorial ou hospitalar tem o objetivo de 
colaborar, oferecer e agregar valores, o que caracteriza a nova identidade do hospital: um lugar 
de integralidade da atenção e assistência. 

(   ) Acredita-se que, atualmente, seja possível uma mudança de paradigma, no que diz respeito à 
promoção da saúde em ambientes hospitalares. No interior dos hospitais, os indivíduos suscitam 
um novo olhar e uma nova postura, objetivando a saúde em vez da doença. 

(   ) O atendimento odontológico, em ambiente hospitalar, não pode ser negligenciado perante o 
agravo do estado de saúde do paciente. Afinal sabe-se que a adequação bucal de pacientes 
hospitalizados pode alterar, positivamente, o desfecho clínico, minimizando fatores que possam 
influenciar negativamente o tratamento sistêmico. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V V V  
D) F V F V  
E) F F V F  
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Questão 49 (Peso 1,00)  

Os cirurgiões-dentistas realizam uma diversidade de procedimentos cirúrgicos, incluindo a remoção de 
dentes, biópsia de tecidos, implantes e cirurgias maxilofaciais maiores. Uma das maiores preocupações 
dessas técnicas cirúrgicas é a hemorragia descontrolada, e a melhor opção é a sua prevenção, sendo 
realizada através de uma anamnese detalhada do paciente, conhecendo as diferentes desordens de 
sangramento e o manejo da conduta adequada. O sistema hemostático sob condição normal previne o 
sangramento excessivo e a formação de trombos. 

Sobre o atendimento a pacientes sob o uso de anticoagulantes permanentemente, é correto afirmar 
que  

A) se deve manter as suturas não reabsorvíveis até dez dias. 
B) Não se deve prescrever ou aplicar medicamentos via subcutânea pelo risco de hemorragia e 

formação de equimoses ou hematomas. 
C) os medicamentos indicados para pacientes em uso de anticoagulantes são:  paracetamol, anti-

inflamatórios não esteroides, cefalosporinas, eritromicina, azitromicina, tetraciclinas, ciprofloxacina 
e metronidazol. 

D) em pacientes portadores de próteses valvares cardíacas ou outras condições de risco para a 
endocardite bacteriana, o emprego de uma única dose profilática de amoxicilina ou clindamicina 
requer alterações na terapia anticoagulante. 

E) em caso de sangramento excessivo em ambiente domiciliar, caso o tamponamento com gaze estéril 
não dê resultado, deve-se prescrever uma solução de ácido tranexâmico 4,8% (Transamin, 
Hemoblock), e um inibidor da fibrinólise, para a realização de bochechos, durante um período de 48 
horas.  

 
Questão 50 (Peso 1,00)  

Os anestésicos locais são os medicamentos mais utilizados pelo cirurgião-dentista. Entretanto, 
surpreende que o profissional desconheça certas particularidades da solução, especialmente sua 
farmacodinâmica e toxicidade, resultando, muitas vezes, em uso inadequado destes produtos na 
prática odontológica. Não basta apenas saber escolher entre uma solução com ou sem vasoconstritor. 
Os profissionais têm a obrigação de selecionar o medicamento mais apropriado, seu sítio de ação, sua 
concentração ideal e, assim, oferecer ao paciente um melhor tratamento.  

Sobre a utilização da anestesia local em pacientes hipertensos, é correto afirmar que 

A) as substâncias anestésicas aumentam a toxicidade sistêmica e aumentam a absorção do 
anestésico, promovendo hemostasia localizada. 

B) nos casos diagnosticados de hipertensão, o anestésico com adrenalina nunca deve ser utilizado, 
pois aumenta o risco de hemorragia no momento da intervenção cirúrgica. 

C) os pacientes com hipertensão nos estágios I e II devem ser submetidos apenas a procedimentos 
não-invasivos em casos emergenciais, evitando, portanto, procedimentos cirúrgicos na odontologia. 

D) hipertensos controlados, no estágio I ou II da doença, que usam medicação anti-hipertensiva, 
toleram bem pequenas doses de anestésico com epinefrina e podem ser submetidos a tratamento 
odontológico, utilizando as mesmas. 

E) as substâncias vasoconstritoras são, frequentemente, adicionadas às soluções anestésicas, com a 
finalidade de prolongar a duração do efeito anestésico, diminuindo o tempo de contato do fármaco 
com a membrana da célula nervosa. 

 


