
                                                     

 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2021 

 

ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Leia atentamente as seguintes instruções: 

1) Você receberá do fiscal o seguinte material: 

a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta; 

b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha. 

2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal. 

3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); 

somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação 

de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado. 

5) Preencha completamente o espaço correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma 

hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS. 

7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta e borracha. 

8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado. 

9) Boa prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Condição de anulação da prova: 
Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor. 

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, 
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc. 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua 
eliminação do processo seletivo. 

 

ATENÇÃO 

Data: 10/01/2021 - Domingo 
Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG 
Horário: 09:00 horas 
Sala: 106 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Questão 1 - Com base no disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, marque a 

alternativa CORRETA sobre o conceito de saúde:  

 

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante ações sociais e serviços econômicos 

que visem à redução do desenvolvimento de doenças e outros agravos a vida do indivíduo e ao acesso 

universal e paritário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. 

b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

focados na sua assistência e recuperação. 

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

d) A saúde é direito do Estado, sendo dever de todos garantir políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Questão 2 - Sobre as regiões de saúde, segundo o Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

a) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as 

diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite. 

b) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar 

as normas que regem somente as relações brasileiras. 

c) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e 

vigilância em saúde. 

d) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

 

Questão 3 - A Lei orgânica da saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, é a seguinte: 

 

a) Lei Federal nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
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b) Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990.  

c) Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1988. 

d) Lei Federal nº. 8080 de 19 de setembro de 1988. 

 

Questão 4 - Sobre as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir: 

 

I- O atual perfil epidemiológico brasileiro é caracterizado por uma tripla carga de doença que 

envolve a persistência de doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição, doenças crônicas e 

seus fatores de risco e causas externas. 

II- Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados 

serviços de saúde, sendo exemplos os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades 

ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio 

psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros. 

III- Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária a Saúde como primeiro nível de atenção, 

enfatizando a função resolutiva dos cuidados secundários sobre os problemas mais comuns de 

saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta.  

b) Somente a afirmativa III está correta.  

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 5 - De acordo com o disposto na Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011, constitui-se uma 

diretriz da Rede de Atenção às Urgências: 

 

a) Monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que 

investiguem apenas a resolutividade da atenção. 

b) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e 

não-compartilhada. 

c) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo descentralizado no usuário e baseado 

nas suas necessidades de saúde. 

d) Participação e controle social dos usuários sobre os serviços. 
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Questão 6 - Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: 

 

a) Participação da comunidade. 

b) Centralização, com direção única em cada esfera de governo. 

c) Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades 

preventivas. 

d) Atendimento prioritário aos adoecidos, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

Questão 7 - A direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso I do Art. 198 da 

Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, EXCETO: 

 

a) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

c) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

d) No âmbito Federal, pelo CONASEMS. 

 

Questão 8 - Com base nos termos da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, seu Art. 2° dispõe 

que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: 

 

a) Despesas de custeio e de capital do Estado, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Investimentos previstos no Plano Quinzenal do Ministério da Saúde. 

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

 

Questão 9 - Com base no Capítulo VI da Lei 8.808/90 que se referente ao Subsistema de Atendimento 

e Internação Domiciliar, analise as seguintes afirmativas: 

 

I- Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 
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II- O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que 

atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

III- O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com 

expressa concordância do paciente e de sua família.      

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta.  

b) Somente a afirmativa III está correta.  

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 10 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo princípios como: 

 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas nos níveis primários e secundários de 

assistência. 

b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e descontínuo das ações e serviços 

preventivos coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

d) Manutenção restrita das informações à equipe sobre sua saúde das pessoas assistidas. 

 

Questão 11 - Assinale a alternativa CORRETA quanto a lei que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

a) Lei 8.080/1990. 

b) Lei 8.142/1990.  

c) Decreto 99.438/1990. 

d) Decreto 1.651/1995. 

 

Questão 12 - Conforme o Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na 

rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São Portas de 

Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 
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a) Somente de atenção primária. 

b) Somente de atenção primária e de atenção de urgência e emergência. 

c) De atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, exceto as 

especiais de acesso aberto. 

d) De atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de 

acesso aberto. 

 

Questão 13 - No Brasil, o debate em torno da busca por maior integração adquiriu nova ênfase a 

partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a 

relevância de aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob 

a forma de Rede como estratégias essenciais para consolidar os princípios de: 

 

a) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

b) Universalidade, Regionalização e Equidade. 

c) Descentralização, Regionalização e Integralidade. 

d) Descentralização, Integralidade e Equidade. 

 

Questão 14 - No Art. 19-P, da Lei que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é colocado que na falta de protocolo 

clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a 

saúde será realizada: 

 

a) Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as 

competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 

Comissão Intergestores Tripartite. 

b) No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de 

medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento 

será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. 

c) No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos 

instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no 

Conselho Municipal de Saúde. 

d) Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as 

competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 

Comissão Intergestores Bipartite. 
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Questão 15 - Marque a alternativa CORRETA sobre as declarações formuladas pela Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma–Ata: 

 

a) A Conferência enfatiza que a saúde – estado de simples a ausência de doença ou enfermidade – é um 

direito humano fundamental. 

b) É direito e dever apenas do Estado participar individual e coletivamente no planejamento e na execução 

de seus cuidados de saúde. 

c) Os cuidados primários de saúde têm em vista os principais problemas de saúde da comunidade, 

proporcionando serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

d) A Conferência enfatiza que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta 

social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, exceto o 

setor saúde. 

 

Questão 16 - Com base no disposto na Norma Regulamentadora - NR 32 de 16 de novembro de 

2005, assinale a alternativa que descreve sua finalidade: 

 

a) Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral. 

b) Alterar a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 

incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

d) Dispor sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras 

providências. 

 

Questão 17 - Conforme o Art. 3° da Lei Orgânica da saúde, os níveis de saúde expressam a 

organização social e econômica do País, tendo como exemplo os seguintes determinantes e 

condicionantes da saúde: 

 

I- Órgãos públicos. 

II- Meio ambiente. 

III- Transporte. 

IV-  Acesso aos bens e serviços essenciais. 
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 Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  

c) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 

Questão 18 - São objetivos da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde conforme a 

legislação vigente, EXCETO: 

 

a) Centralizar o atendimento do usuário em um nível de atenção, evitando perda de informações. 

b) Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada. 

c) Incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária.  

d) Eficiência econômica. 

 

Questão 19 - A Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo 

com esta Portaria, a Rede de Atenção às Urgências é constituída pelos seguintes componentes, 

EXCETO: 

 

a) Sala de estabilização. 

b) SAMU 192 e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências. 

c) Atenção hospitalar e ambulatorial, excluindo a domiciliar. 

d) Força Nacional de Saúde do SUS. 

 

Questão 20 - O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 para 

dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, considera: 

 

a) Portas de Entrada - somente serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS. 

b) Comissões Intergestores - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição 

das regras da gestão compartilhada do SUS. 

c) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde desarticulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
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d) Serviços Especiais de Acesso Aberto - serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa 

que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento na atenção primária a saúde. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

Questão 21 - O gestor de serviço de saúde bucal de um munícipio brasileiro, cuja água de 

abastecimento público é fluoretada e apresenta níveis ótimos de cobertura de 80% da população 

residente, pretende planejar ações para reduzir a incidência de cárie dentária na população de 

crianças e adolescentes. Considerando a situação proposta, avalie as afirmações a seguir, relativas 

às medidas necessárias ao planejamento das ações do gestor.  

 

I. Devem ser planejadas ações coletivas, como programas de aplicação de selantes oclusais e de 

bochechos diários com solução fluoretada a 0,2%, destinados à população de alto risco.  

 

II. Deve-se proceder a uma abordagem populacional, como a manutenção da fluoretação das águas 

de abastecimento público em níveis ótimos e com acompanhamento periódico.  

 

III. Deve-se priorizar a abordagem individual, como a escovação supervisionada com utilização de 

dentifrícios fluoretados para a população de alto risco.  

 

IV. Devem ser planejadas ações de vigilância em saúde para o acompanhamento do impacto das 

ações implementadas por meio de indicadores adequados, com registros claros, confiáveis e 

contínuos. 

 

É CORRETO o que se afirma em:  

 

a) II, apenas.  

b) I e III, apenas.  

c) II e IV, apenas.  

d) I, III e IV, apenas.  
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Questão 22 - Um paciente de 14 anos, com saúde bucal deficiente, índice de placa elevado, 

classificado como paciente de alto risco / atividade de cárie, apresenta o quadro clínico abaixo. Em 

relação ao quadro acima, analise as afirmativas a seguir.  

 

 
 

 

I - O tratamento deve ser iniciado pela adequação do meio.  

II - O dente 26 pode receber uma proteção com cimento de ionômero de vidro.  

III - O dente 36 deve receber curetagem seguida de proteção pulpar direta.  

IV - O dente 46 deve receber proteção pulpar indireta.  

V - A hibridização pode ser a técnica de eleição para proteção do dente 11.  

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

a) I, II e III.  

b) I, II e V.  

c) II, III e IV.  

d) II, IV e V.  

 

Questão 23 - Um paciente de 70 anos de idade procura uma clínica odontológica para a confecção 

de uma prótese total superior e para implantes no arco inferior. Após a anamnese, exames clínico 

e radiográfico, foi planejada a instalação de dois implantes na região anterior (entre caninos) para 

confecção de overdenture implantoretida e prótese total superior. Considerando as informações 

acima, qual o padrão oclusal a ser utilizado para a reabilitação oral desse paciente? 

 

a) Relação Central e Guia em Grupo. 
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b) Relação Central e Oclusão Balanceada Bilateral. 

c) Máxima lntercuspidação Habitual e Guia Canina. 

d) Máxima lntercuspidação Habitual e Oclusão Mutuamente Protegida. 

 

Questão 24 - Um paciente de 38 anos de idade procurou atendimento odontológico para tratamento 

protético do dente 12. Finalizada a anamnese e o exame físico, foi constatada ausência de 

sintomatologia nesse dente e observou-se hiperplasia gengival na região palatina. O paciente 

relatou que, há mais de três meses, caiu a restauração provisória retida a pino. No exame 

radiográfico, observou-se tratamento endodôntico com obturação no limite apical adequado em 

remanescente dentário de 21,0 mm de comprimento. Para o caso apresentado acima, qual o plano 

de tratamento mais adequado?  

 

a)  Gengivectomia, confecção de pino com preparo intrarradicular de 14 mm e coroa protética. 

b) Gengivectomia, descontaminação do espaço radicular protético, confecção de pino com preparo 

intrarradicular de 16 mm e coroa protética.   

c) Retratamento endodôntico, gengivectomia, confecção de pino com preparo intrarradicular de 16 mm e 

coroa protética.  

d) Gengivectomia, retratamento endodôntico, confecção de pino com preparo intrarradicular de 14 mm e 

coroa protética. 

 

Questão 25 - No planejamento de uma prótese parcial removível a grampo para reabilitação de uma 

arcada dentária classe I de Kennedy, estão corretos os critérios: 

 

a) aumento da área oclusal para melhorar a eficiência mastigatória; base da prótese ampla e precisa para 

melhor distribuição de carga; apoio oclusal localizado na face mesial dos elementos mais posteriores para 

transferir o ponto de rotação. 

b) aumento da área oclusal para melhorar a eficiência mastigatória; base da prótese estreita e precisa para 

não sobrecarregar os tecidos de suporte; apoio oclusal localizado na face mesial dos elementos mais 

posteriores para transferir o ponto de rotação. 

c) redução da área oclusal para diminuir a carga oclusal total; base da prótese ampla e precisa para melhor 

distribuição de carga; apoio oclusal localizado na face mesial dos elementos mais posteriores para 

transferir o ponto de rotação. 
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d) redução da área oclusal para diminuir a carga oclusal total; base da prótese estreita e precisa para não 

sobrecarregar os tecidos de suporte; apoio oclusal localizado na face distal dos elementos mais posteriores 

para otimizar o uso do rebordo residual como suporte. 

 

Questão 26 - Paciente do sexo feminino, 9 anos de idade, portadora de boa condição de higiene oral 

e sem sangramento gengival à sondagem, apresenta uma lesão de 1,0 cm no tecido gengival do 

arco inferior esquerdo, correspondendo a uma massa exofítica indolor, bem delimitada, firme à 

palpação, não invasiva, com base séssil e superfície lisa. Essa lesão possui a mesma cor da mucosa 

circunjacente. Após biópsia, o exame histopatológico revelou a presença de tecido fibroso com 

feixes densos de fibras colágenas associadas a células fusiformes, coberto por um epitélio 

pavimentoso estratificado. Com base nos dados apresentados, qual o diagnóstico da lesão? 

 

a) Fibroma. 

b) Papiloma escamoso. 

c) Mucocele. 

d) Granuloma piogênico. 

 

Questão 27 - Uma mulher com 23 anos de idade apresentando hematoma no lábio superior direito, 

fratura no terço médio da coroa do dente 12 com exposição pulpar, arranhões nos braços, 

escoriações e edemas nas pernas é atendida em uma Unidade Básica de Saúde. Nessa situação, 

avalie as afirmações a seguir, sobre a conduta correta que o cirurgião-dentista deve desempenhar.  

 

I. Realizar imediatamente a restauração do dente 12.  

II. Realizar exames físico intra e extrabucal e radiográfico.  

III. Indagar sobre a história do trauma buscando elementos que possam caracterizar sua causa.  

IV. Indicar que a paciente procure a assistente social da unidade, caso suspeite de violência 

doméstica.  

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) I, III e IV.  
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Questão 28 - O teste térmico de vitalidade pulpar é um importante recurso diagnóstico para 

determinação de possíveis anormalidades da polpa dentária. Sobre a relação entre o estado da 

polpa e suas reações frente às variações térmicas, considere as afirmações abaixo. 

 

I - A polpa normal apresenta ligeira sensibilidade quando aplicado estímulo térmico, que cessa 

imediatamente quando este é removido. 

II - A polpa com inflamação aguda em fase inicial (pulpite irreversível inicial) apresenta resposta 

acentuada ao frio, que continua após a remoção do estímulo. 

III - A polpa com inflamação aguda em fase avançada (pulpite irreversível avançada) pode 

apresentar alívio da dor pelo frio e aumento da dor pelo calor. 

IV - A polpa necrótica não responde ao frio e, às vezes, responde dolorosamente ao calor, quando 

há comprometimento dos tecidos periapicais. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 

 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

Questão 29 - Um paciente de 24 anos de idade, procurou uma clínica para tratamento odontológico. 

Após os exames anamnésico, clínico e radiográfico, foi constatada a necessidade de substituição 

da coroa total do dente 11, devido a infiltração, fenda marginal e alteração da cor. A desadaptação 

da restauração proporcionou também acúmulo de biofilme e cálculo na região e, como 

consequência, o contorno gengival apresentava-se com hiperplasia importante. Considerando a 

exigência estética do paciente, assinale a alternativa que melhor contempla os procedimentos a 

serem executados para o caso clínico descrito. 

 

a) substituição imediata da coroa insatisfatória seria a melhor maneira de se resolver o problema 

periodontal na região inflamada, principalmente se o material escolhido for a cerâmica, que apresenta lisura 

de superfície superiora qualquer outro material restaurador. 

b) O tratamento periodontal não cirúrgico é indicado e poderia ser executado após o procedimento de 

moldagem para a coroa definitiva, pois, enquanto o laboratório de prótese estivesse confeccionando a 

coroa definitiva, o cirurgião dentista estaria realizando os procedimentos necessários para o 

restabelecimento da saúde gengival do paciente. 
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c) A indicação cirúrgica é a primeira opção nesse caso, antes da remoção da coroa, para que sejam 

observados os parâmetros de altura gengival, situação em que a restauração antiga já poderia permanecer 

como coroa provisória, reduzindo-se o tempo de tratamento. 

d) Após a remoção da coroa insatisfatória, deve-se iniciar por raspagem sub e supra-gengival, refinamento 

do preparo, confecção e cimentação de coroa provisória, para restabelecer a forma original e adequada do 

contorno gengival. Posteriormente, deve-se verificar a necessidade de cirurgia plástica gengival antes da 

confecção da coroa definitiva. 

 

Questão 30 - Quando os implantes de superfície diminuída são sujeitos a cargas oblíquas ou 

aumento de cargas, o estresse elevado e a magnitude das deformações nos tecidos interfaciais 

podem ser minimizados. Caso as coroas sobre implante sejam esplintadas, a superfície da área de 

suporte é aumentada dramaticamente. O tipo de prótese também pode ser modificado de uma 

prótese fixa (PF-1 para PF-3) para uma prótese removível (PR-4) e um suporte adicional de tecido 

mole pode ser ganho. Levando-se em consideração o conceito acima, para a reabilitação oral de 

paciente com diagnóstico de bruxismo severo, portador de prótese fixa metalocerâmica na região 

dos dentes 17 ao 27, que recebeu seis implantes com diâmetro de 3,3 mm e altura variando entre 

10 mm e 11,5 mm na mandíbula, na região compreendida entre os forames mentuais, a solução 

protética adequada para o caso seria: 

 

a) prótese fixa metaloplástica implantosuportada com extensão simétrica ao arco oposto.  

b) prótese fixa metalocerâmica implantosuportada com extensão simétrica ao arco oposto.  

c) prótese fixa metalocerâmica implantosuportada estendida até um dente além da área dos implantes. 

d) prótese fixa metaloplástica implantosuportada com extensão restrita à região dos implantes associada 

à prótese removível posterior.  

 

Questão 31 - Durante procedimento de exodontia a retalho, em que o anestésico utilizado foi a 

prilocaína associada à epinefrina, na concentração de 1:100 000, um paciente do sexo masculino, 

com 57 anos de idade e histórico de hipertensão prévia controlada por ß-bloqueador relatou sentir-

se mal. O profissional interrompeu o procedimento, procurou acalmar o paciente e o colocou 

deitado. A aferição, por três vezes consecutivas da pressão arterial, resultou em pressão diastólica 

superior a 120 mmHg. Para caracterizar o quadro clínico como urgência hipertensiva, o paciente 

precisaria apresentar: 
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A) cefaleia, tontura e alterações visuais.  

B) hálito cetônico e alterações visuais.  

C) náusea, tontura e sudorese.  

D) palpitações e perda gradual de consciência. 

 

Questão 32 - A osseointegração pode ser definida como uma conexão direta, estrutural e funcional 

entre um implante e o tecido ósseo, sem a ocorrência de crescimento de tecido fibroso na interface 

osso implante, e com a possibilidade de submeter a prótese sobre implante à carga funcional. A 

criação e manutenção da osseointegração dependem do entendimento correto das respostas 

teciduais no que se refere à remodelação óssea. A obtenção da osseointegração é fundamentada 

no princípio de estabilidade do implante no momento da sua instalação, e a sua manutenção, ao 

longo do tempo, está diretamente vinculada ao planejamento cirúrgico-protético criterioso e ao 

controle periódico da oclusão. 

Considerando as informações apresentadas e os fundamentos da osseointegração, avalie as 

afirmações a seguir.  

I. Com relação à biocompatibilidade, o titânio é o material de escolha para a confecção de implantes, 

por ser um metal que, apesar de inerte, forma uma camada de óxido de titânio (TiO2).  

II. A estabilidade inicial adequada do implante é fundamental para a osseointegração e formação de 

tecido de cicatrização na interface osso implante.  

III. O tipo de superfície pode aprimorar a qualidade da interface e diminuir o período não funcional 

do implante, promovendo maior adesão celular e deposição de matriz orgânica por osteoblastos.  

IV. O tecido ósseo, leito receptor do implante, é um tecido conjuntivo dividido em duas formas 

macroarquiteturais: trabecular e cortical, divisão que possibilita a classificação clínica de qualidade 

óssea segundo sua densidade.  

V. A fresagem precisa e a irrigação abundante, técnica cirúrgica com mínimo trauma, são cuidados 

operatórios importantes na instalação de implantes, pois a temperatura ideal para o tecido ósseo é 

acima de 47 0 C. É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV.  

c) I, III e V.  

d) II, III e V.  
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Questão 33 - Um paciente do gênero feminino, 37 anos de idade, leucoderma e bruxonoma, 

procurou atendimento e relatou queixa de dor provocada na região do elemento 46, com início havia 

duas semanas. Ao exame intrabucal, observou-se uma restauração oclusodistal em resina 

composta. Considerando a elaboração do diagnóstico desse caso, avalie as afirmativas a seguir.  

 

I. Na ausência de dor à palpação e à percussão, dor desencadeada por estímulo frio, presença de 

uma linha radiolúcida na interface dente/ restauração e aspecto de normalidade do ligamento 

periodontal no exame radiográfico do 46, o diagnóstico é de pulpite reversível.  

II. Na ausência de dor à palpação, dor desencadeada à percussão e exacerbada após aplicação de 

calor, presença de linha radiolúcida na interface dente/restauração e aspecto de normalidade do 

ligamento periodontal no exame radiográfico do 46, o diagnóstico é de abcesso periapical.  

III. Diante de uma resposta positiva ao teste de sensibilidade pulpar, aumento volumétrico com 

tecido avermelhado, mobilidade, sensação de dente extruído, profundidade de sondagem do sulco 

gengival de 7 mm e perda óssea vertical no exame radiográfico do 46, o diagnóstico é de abscesso 

peridontal.  

IV. Na presença de dor à palpação e atividade funcional dos músculos elevadores da mandíbula, 

ausência de cárie e(ou) uma linha radiolúcida na interface dente/restauração e aspecto de 

normalidade do ligamento periodontal no exame radiográfico dos dentes 45-48, o diagnóstico é de 

dor miofascial referida para a região dos dentes posteriores da mandíbula.  

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II. 

b) II e III.   

c) I, III e IV.  

d) I, II e IV. 

 

Questão 34 - Um indivíduo de 30 anos, sexo masculino, teve a condição bucal avaliada em exame 

odontológico periódico em junho de 2006. Nessa data, os exames radiográficos panorâmico e 

periapical apresentaram imagens radiolúcidas arredondadas em torno dos ápices dos dois 

incisivos inferiores. Não existia queixa de dor, nem história de trauma ou de procedimento cirúrgico 

nessa região. Ao exame clínico, os incisivos inferiores se apresentavam íntegros e sem 

restaurações. Nas análises de percussão, profundidade de sondagem e palpação na área do 

vestíbulo, não foram identificados sinais de anormalidades. Em 12/12/2006, novos exames clínicos 
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e radiográficos foram realizados, nos quais foi observada redução das imagens radiolúcidas no 

ápice dos dois incisivos. Um ano após (06/06/2007), a radiografia periapical da região de incisivos 

inferiores apresentou imagem radiográfica dentro dos limites da normalidade. Diante do caso acima 

relatado, qual o diagnóstico provável? 

 

a) Abscessos periapicais múltiplos. 

b) Granulomas periapicais múltiplos. 

c) Displasia cementária periapical. 

d) Reabsorção óssea periodontal com extensão apical. 

 

Questão 35 - Os efeitos nocivos das cargas oblíquas ou não axiais para o osso são exacerbados 

mais adiante por causa da anisotropia do osso. Anisotropia refere-se à característica do osso, por 

meio das suas propriedades mecânicas, incluindo a resistência final à tração, dependendo da 

direção na qual o osso é carregado. O componente primário de uma força oclusal deve ser, então, 

direcionado ao longo do eixo do corpo do implante, não em ângulo ou seguindo um abutment 

angulado. Tendo como base o conceito acima, o posicionamento correto de quatro implantes na 

região posterior superior direita de um paciente que apresenta todas as demais condições para 

receber implantes e possui oclusão normal deverá ser perpendicular ao plano oclusal e: 

 

a) sobre as cúspides vestibulares inferiores antagonistas e perpendicular às curvas de Wilson e Spee. 

b) sobre as cúspides vestibulares inferiores antagonistas e independente das curvas de Wilson e Spee. 

c) sobre as cúspides linguais inferiores antagonistas e perpendicular às curvas de Wilson e Spee. 

d) na região de fóssula dos dentes inferiores antagonistas e perpendicular às curvas de Wilson e Spee. 

 

Questão 36 -  As resinas compostas são capazes de restaurar forma, função e estética de dentes 

anteriores. Considerando as características e indicações das resinas compostas, qual a alternativa 

para restaurar uma classe IV em um incisivo central superior que sofreu fratura parcial da coroa? 

 

a) Microparticulada na porção vestibular e micro-híbrida na porção palatina. 

b) Microparticulada na porção palatina e micro-híbrida na porção vestibular. 

c) Macroparticulada nas porções vestibular e palatina. 

d) Macroparticulada na porção palatina e microparticulada na porção vestibular. 
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Questão 37 -  A solução restauradora selecionada para um molar superior que teve seus canais 

radiculares tratados endodonticamente e que sofreu grande perda estrutural, com o 

comprometimento apenas da cúspide mesiovestibular, foi realizar restauração do tipo onlay 

resinoso. Após uma semana da cimentação definitiva da restauração, o paciente procurou o 

consultório com queixa de dor aguda durante a mastigação no dente tratado. 

Essa sensibilidade pode ter sido causada por: 

 

a) falha no selamento da entrada dos canais antes da cimentação. 

b) falha no procedimento de cimentação da restauração. 

c) falha na proteção das cúspides proporcionada por este tipo de restauração. 

 

d) falha no ajuste oclusal que levou a contato oclusal prematuro entre a restauração e o dente antagonista. 

 

Questão 38 - Um adolescente de 15 anos de idade apresentou se no consultório odontológico com 

dor aguda, contínua e edema na região do primeiro molar inferior esquerdo. Durante a anamnese, 

o paciente relatou ser usuário de crack há mais de 12 meses. Ao exame clínico e radiográfico, 

verificou-se que o dente apresentava grande destruição e comprometimento de furca, sendo 

indicada sua exodontia. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir.  

 

I. A solução anestésica que contém vasoconstritor semelhante à epinefrina está indicada para a 

realização da exodontia porque, com essa droga, não há risco de elevação da pressão arterial e do 

ritmo cardíaco do paciente.  

II. A solução anestésica lidocaína 2% com epinefrina pode ser utilizada, por propiciar menor 

toxicidade sistêmica e minimizar o risco de elevação da pressão arterial e do ritmo cardíaco do 

paciente.  

III. A solução anestésica prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI é uma alternativa para o atendimento 

odontológico porque, com essa droga, não há risco de elevação severa da pressão arterial e do 

ritmo cardíaco do paciente.  

IV. As soluções anestésicas que contêm vasoconstritores semelhantes à epinefrina devem ser 

evitadas, porque o uso crônico do crack faz com que haja liberação de dopamina, com aumento de 

adrenalina no organismo e consequente aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco do 

paciente.  

 

É CORRETO apenas o que se afirma em:  
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a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV.  

 

Questão 39 - Um paciente com periodontite crônica moderada generalizada concluiu a terapia 

periodontal básica. Na consulta de reavaliação, foi verificado um padrão adequado de higiene bucal, 

sem inflamação gengival, ausência de sangramento à sondagem, profundidades de sondagem 

acentuadamente reduzidas e melhora dos níveis de inserção clínica.  

Com base nesses achados clínicos, considere as afirmações a seguir. 

 

I – A consulta para reavaliação deve ser realizada sete dias após o término da terapia básica, período 

necessário para a cicatrização do periodonto. 

II – O tratamento ortodôntico, visando a uma reposição dentária estética e funcional, pode ser 

iniciado mesmo naqueles elementos dentários que apresentam um periodonto reduzido. 

III – Há indicação de cirurgia periodontal, visando a obter acesso às superfícies radiculares, mesmo 

quando as profundidades à sondagem nos sítios remanescentes forem ≤ 3 mm. 

IV – Em virtude de uma prevalência de doença prévia, a terapia periodontal de suporte deve ser 

instituída, com a finalidade de prevenção da recidiva da doença. 

 

Estão CORRETAS, apenas, as afirmações: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e IV. 

 

Questão 40 - Ao exame clínico, paciente apresenta extensa lesão cariosa e presença de bolsa de 12 

milímetros apenas no sítio mesiovestibular do elemento 11. Os elementos adjacentes apresentam 

periodonto normal, e o elemento 11 respondeu negativamente ao teste de vitalidade pulpar.         

Quais são o diagnóstico e o plano de tratamento indicado, respectivamente? 

 

a) Lesão periodontal primária e tratamento periodontal, somente. 

b) Lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário, tratamento endodôntico e 

periodontal. 
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c) Lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário, tratamento endodôntico e 

periodontal. 

d) Lesão endodôntica primária e tratamento endodôntico, somente. 

 

 

 

 


