
                                                     

 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2023 

 

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, lápis 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: 22/01/2023 - 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 - A respeito dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as 

sentenças a seguir 

I- A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 

constitui um princípio do SUS. 

II- A integralidade nas provisões em sua completude, por meio de serviços e benefícios 

socioassistenciais. 

III- A integração e articulação dos serviços de saúde com a rede socioassistencial, e a 

oferta de capacitação dos trabalhadores da saúde, constitui uma diretriz do SUS. 

Assinale: 

a) Se apenas a afirmativa I estiver correta.  

b) Se apenas a afirmativa II estiver correta.  

c) Se apenas a afirmativa III estiver correta.  

d) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 

Questão 2 - De acordo com o Decreto Federal nº 7.508 de 2011, na Seção I, que trata das Regiões 

de Saúde e, de acordo com o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 

mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO: 

a) Atenção primária. 

b) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

c) Especiais de acesso aberto. 

d) Atenção psicossocial. 

 

Questão 3 - A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque 

Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
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(  ) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

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

pelo Congresso Nacional. 

(   ) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

( ) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos 

Municípios, sem participação direta dos Estados e Distrito Federal. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V, F, V, V 

b) V, F, F, F 

c) F, F, V, V 

d) V, V, V, F 

 

Questão 4 - De acordo com a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro, de 1990 e suas alterações, 

analise as afirmativas a seguir 

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. 

II- O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares 

que atuaram nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

III- O atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação de 

enfermagem, com expressa concordância do paciente e da sua família. 

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar previstos em: 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I, II e III. 

 

Questão 5 - Rosane, dona de casa de 56 anos, ao final de uma consulta com o médico diz ao 

profissional “estou feliz com o seu atendimento e sempre me lembro que, antigamente, só 

atendiam quem trabalhava e tinha carteira assinada. Eu nunca trabalhei fora e sentia toda essa 
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dificuldade. Ainda bem que isso mudou”. Dentre os princípios do SUS, a qual deles o texto se 

refere mais especificamente: 

a) Equidade. 

b) Universalidade. 

c) Participação Social. 

d) Integralidade. 

 

Questão 6 - Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de 

tecnologia em saúde foi adicionado à lei 8.080 de 1990. A seguir um fragmento do referido 

capítulo: “documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando 

couber; as posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e 

verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”.  

O fragmento refere-se a: 

a) Ao projeto terapêutico. 

b) Ao fluxo assistencial.  

c) Ao protocolo clínico. 

d) Ao plano de cuidado. 

 

Questão 7 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A assistência à saúde é exclusividade da iniciativa privada. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 

c) É competência exclusiva da iniciativa privada executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.  

d) O Sistema Único de Saúde é financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da 

seguridade social da União.  
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Questão 8 - A Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde prioriza as linhas de 

cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica e dentre os componentes que a 

constitui estão:  

a) Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Básicas de Saúde.  

b) Atenção Domiciliar e Sala de Estabilização.  

c) Prevenção e Unidades Ambulatoriais.  

d) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 48 horas) e Salas de Triagem. 

 

Questão 9 - As ações de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que são 

responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios são: 

a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

c) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

 

Questão 10 - Quando for necessária a contratação de serviços privados, por insuficiência do setor 

público, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu condições contratuais a serem cumpridas, 

onde: 

a) A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

Sistema Único de Saúde − SUS, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando 

contratado, atua em nome deste.  

b) A celebração de contrato deve atender as normas de direito público, ou seja, interesse privado 

prevalecendo sobre o público em tratamentos de alto custo.  

c) A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica centralizadora das autarquias, 

fundações não lucrativas e instituições de longa permanência que compõe o SUS. 

d) A área de atuação dos serviços privados contratados deve ser ilimitada e priorizada pelo gestor 

federal, no momento do repasse da verba pública. 
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Questão 11 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990: 

a) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde.  

b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional 

de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras 

providências. 

c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  

d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e 

funcionamento dos serviços correspondentes. 

 

Questão 12 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é único em cada esfera de governo. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É exercida no âmbito dos municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

b) É exercida no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente. 

c) É exercida no âmbito da União e do Distrito Federal pelo Ministério da Saúde. 

d) É exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

 

Questão 13 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS), criada pelo Decreto Presidencial n° 7.508 de 2011, 

é caracterizada como:  

a) Processos e metas direcionadas estrategicamente para procedimentos de alta complexidade, 

visando buscar retrospectivamente a gestão da clínica e os desfechos favoráveis da assistência. 

b) Estratégias que privilegiam o desenvolvimento de ações que visam fortalecer o processo da 

participação social, a centralização das ações de saúde e dos processos de negociação e 

pactuação entre os gestores. 

c) mecanismos de controle, avaliação e auditoria dos processos técnicos estratégicos dos serviços 

ambulatoriais, para a detecção de melhorias protocolares e redimensionamento de recursos.  

d) Um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em vários níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
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Questão 14 - São princípios organizativos do SUS: 

a) Integralidade e equidade.  

b) Universalidade e descentralização 

c) Regionalização e hierarquização 

d) Participação popular e universalidade 

 

Questão 15 - As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de 

Saúde. A atuação dessas comissões tem entre seus objetivos, o de: 

a) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva diretamente 

áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 

redes de ações e serviços de saúde.  

c) Decidir exclusivamente a respeito dos aspectos operacionais e financeiros da gestão 

compartilhada do SUS.  

d) Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visem à integração dos 

territórios e dos sistemas de referência e contrarreferência.  

 

Questão 16 - Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a resposta 

CORRETA: 

a) Universalidade: pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que 

parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e 

ouvir somente as pessoas que estão devidamente cadastradas pelo Agente Comunitário de 

Saúde e que tenham cartão SUS. 

b) Equidade: ofertar cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de 

acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

c) Integralidade: conjunto se serviços executados pela equipe de saúde que atendem às 

necessidades da população adscrita nos campos da prevenção e doenças e agravos crônicos, 

não se prestando ao atendimento de casos agudos. 
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d) Gratuidade: conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que exclui a 

responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde. 

 

Questão 17 - No Sistema Único de Saúde (SUS) a participação social é expressa pela existência e 

funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. A 

legislação estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos 52 outros segmentos 

representados. Em relação aos Conselhos Estaduais de Saúde, a representação total deve ser 

distribuída da seguinte forma:  

a) 75% de usuários, 15% de trabalhadores de saúde da rede privada e 15% de representantes de 

associações ligadas à sociedade civil.  

b) 50% de usuários, 30% de representantes de movimentos comunitários, associações de 

moradores e entidades equivalentes e 20% de trabalhadores da saúde.  

c) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (público e 

privado).  

d) 50% de representantes de profissionais da saúde, 30% de usuários e 20% de representantes de 

entidades de defesa do consumidor. 

 

Questão 18 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto 

de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde 

brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) 

para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade 

social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988). 

(  ) A Lei nº 8.142, de 1990 também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe 

principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo 

território nacional (Brasil, 1990). 

(   ) A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 

1990). 
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As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) V – V – F.  

b) V – F – V. 

c) V – F – F. 

d) F – V – F. 

 

Questão 19 - A lei 12.401, de 2011 trata da Assistência Terapêutica e da incorporação de 

Tecnologia em Saúde. A respeito desta Lei, é CORRETO afirmar que : 

a) A dispensação de medicamentos e produtos de interesse  para a saúde não faz parte da 

Assistência Terapêutica Integral.  

b) Na ausência do protocolo clínico, a dispensação de medicamentos pode ser feita com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelo gestor local, e a responsabilidade pelo fornecimento 

será pactuada na Secretaria Estadual de Saúde. 

c) Dentro da Assistência Terapêutica Integral ocorre também a oferta de procedimentos terapêutico, 

em regime ambulatorial e hospitalar exceto domiciliar. 

d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos e 

produtos necessários nas diferentes fases da doença ou do agravo à saúde de que tratam. 

 

Questão 20 - O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems): 

a) É entidade representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde. 

b) Vincula-se ao Conselho Nacional de Saúde. 

c) Tem composição paritária de 50% de representantes de usuários. 

d) É órgão do Ministério da Saúde com autonomia administrativa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 - Reabilitar um paciente portador de disfunções no complexo maxilo-mandibular, ou 

que perdeu referência da posição da mandíbula em relação à maxila, é um grande desafio para o 

profissional havendo a necessidade da elaboração de um plano de tratamento cuidadoso e, da 

montagem dos modelos de estudo em articulador semi-ajustável. Uma grande referência na 
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construção desse novo padrão de oclusão utiliza do conceito de relação cêntrica (RC) para 

montagem dos modelos em articulador e determinação das diretrizes que guiarão o tratamento. 

Assinale abaixo a alternativa que apresenta o conceito de relação cêntrica: 

a) Relação maxilo-mandibular na qual os côndilos articulam com a porção avascular mais fina 

de seus respectivos discos dentro do sistema na porção ântero-superior da eminência 

articular. 

b) Também chamada de oclusão habitual, corresponde à posição voluntária em que ocorre o 

contato máximo entre todos os dentes. 

c) Dimensão vertical da face quando todos os dentes estão em máxima intercuspidação. 

d) Dimensão vertical da face quando a mandíbula se encontra na posição postural ou de 

repouso. Nesta posição, a mandíbula está sobre influência dos músculos mastigadores, 

estando os músculos elevadores e depressores em um estágio de contração tônica mínimo. 

Questão 22 - 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 restauração definitiva, 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 processo de cimentação da restauração. 

b) Falha no selamento da entrada dos canais antes da restauração. 

c) Falha no tipo de restauração selecionada para o caso. 

d) Falha no ajuste oclusal que levou o contato oclusal prematuro entre a restauração e o dente 

antagonista. 

Questão 23 - Paciente do sexo feminino, 20 anos, chega a consultório odontológico da Rede 

Pública de Saúde requerendo restauração do elemento 22 que apresenta cavidade do tipo Classe 

III de profundidade média, com terminação cervical em dentina e comprometimento estético. O 

cirurgião-dentista dispõe de adesivo dentinário de IV geração, resinas compostas microhíbridas, 

cimento de ionômero de vidro convencional e ácidos fosfórico e poliacrílico. Quais os passos da 

técnica restauradora recomendada:  
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a) Condicionamento com ácido poliacrílico, utilização de ionômero de vidro, condicionamento com 

ácido fosfórico, uso de adesivo e resina composta.  

b) Condicionamento com ácido poliacrílico e utilização de ionômero de vidro, adesivo e resina 

composta.  

c) Condicionamento com ácido fosfórico, uso de ionômero de vidro e de adesivo, condicionamento 

com ácido poliacrílico e utilização de resina composta.  

d) Condicionamento com ácido fosfórico e utilização de adesivo e de ionômero de vidro. 

Questão 24 - Nas restaurações metálicas fundidas em liga de prata, qual das terminações 

apresentadas abaixo permite uma espessura adequada para prover rigidez estrutural ao metal e 

facilitar a adaptação da peça fundida e o escoamento do agente cimentante:  

a) Ombro reto.  

b) Ombro de 135° .  

c) Ombro biselado.  

d) Chanfro.  

 

Questão 25 - Corresponde ao nome dos canais dos molares inferiores: 

 

a) Canal distal, canal mésio-vestibular, canal vestíbulo-lingual. 

b) Canal distal, canal mésio-vestibular, canal mésio-lingual. 

c) Canal lingual, canal mésio-vestibular, canal disto-vestibular. 

d) Canal distal, canal disto-vestibular, canal disto-lingual. 

 

Questão 26 - Assinale a alternativa CORRETA em relação aos anti-inflamatórios não esteroides 

(AINES):  

a) Uma vantagem dos AINEs sobre os corticoesteróides é que eles são muito eficazes em doses 

únicas.  

b) Os AINEs são drogas extremamente seguras e não proporcionam efeitos colaterais 

desagradáveis. 

c) Todos os AINEs podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração 

glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos. 
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d) A nimesulida é o único AINE aprovado para uso em crianças, de acordo com as recomendações 

do FDA (Food and Drug Administration) e também no Brasil. 

 

Questão 27 - Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

Clinicamente os anestésicos locais classificam-se em de curta ação tendo como exemplo a 

________, de ação intermediária, tendo como exemplo a ________ e de longa ação, tendo como 

exemplo a ________. 

a) Procaína, lidocaína, bupivacaína.  

b) Cloroprocaína, mepivacaína, procaína.  

c) Tetracaína, bupivacaína, procaína.  

d) Procaína, bupivacaína, cloroprocaína. 

 

Questão 28 - Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, não fumante, com bom estado de 

saúde geral sem alteração sistêmica, apresenta lesão branca, bem demarcada e não destacável 

em mucosa jugal do lado direito. Após biópsia, o exame histopatológico mostrou hiperceratose, 

acantose, displasia epitelial branda e presença discreta de linfócitos no tecido conjuntivo 

subjacente. Este quadro é compatível com o diagnóstico de:  

a) Candidíase pseudomembranosa.  

b) Lúpus eritematoso.  

c) Leucoplasia.  

d) Líquen plano. 

 

Questão 29 - A radiografia panorâmica abaixo mostra uma radiolucência unilocular associada ao 

espaço periodontal do segundo molar inferior direito. 

 

O aspecto radiográfico da região mencionada é sugestivo de:  
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a) Normalidade.  

b) Displasia fibrosa. 

c) Osteomielite.  

d) Cisto radicular. 

 

Questão 30 - Quando se trata de cistos odontogênicos, não odontogênicos e pseudocistos, estes 

devem estar bem definidos para o profissional Cirurgião-Dentista, visto principalmente a diferença 

entre ambos. Considerando-se a classificação de cistos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 

e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

(1) Cistos odontogênicos.                         (  ) Cisto radicular periapical.  

(2) Cistos não odontogênicos.                  (  ) Cisto dentígero.  

(3) Pseudocistos.                                      (  ) Cisto ósseo traumático.  

                                                            (  ) Cisto nasolabial.  

a) 1 - 2 - 3 - 3.  

b) 2 - 1 - 2 - 3.  

c) 2 - 2 - 1 - 3.  

d) 1 - 1 - 3 - 2. 

 

Questão 31 - Os músculos atuam sobre a articulação temporomandibular para produção de 

diversos movimentos. Para o movimento de elevação da mandíbula, combinam-se as ações dos 

seguintes músculos: 

 

a) Masseter, temporal e pterigoideo lateral. 

b) Pterigoideo lateral, milo-hioideo e ventre anterior do digástrico. 

c) Masseter, pterigoideo medial e temporal. 

d) Temporal, pterigoideo lateral, milo-hioideo. 

 

Questão 32 - Em relação a anatomia dental da arcada superior, compreendendo comprimento 

médio (CM), número de canais (NC), é CORRETO afirmar que o: 

a) Incisivo lateral apresenta CM = 23,1 e NC = 1 

b) incisivo central apresenta CM = 25,2 e NC = 1. 

c) O primeiro pré-molar apresenta CM = 21,5 e NC = 1. 

d) O primeiro molar apresenta CM = 23,1 e NC = 3. 
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Questão 33 - Uma menina de 8 anos de idade sofreu um acidente de bicicleta na calçada em frente 

à sua casa, ocorrendo a avulsão do dente 11. A vizinha que presenciou o acidente pegou o dente 

pela coroa, lavou rapidamente em água corrente filtrada e reimplantou o dente. Após três horas do 

reimplante, a família da criança levou-a a um consultório odontológico para uma avaliação. Nesse 

contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  

I. O sucesso de um dente reimplantado depende do período de tempo em que ele permaneceu 

fora do alvéolo até a sua recolocação. 

PORQUE 

II. O desenvolvimento radicular incompleto na ocasião da avulsão proporciona maior chance 

de recuperação da vitalidade pulpar após o reimplante. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 34 - Acerca do tratamento de disfunções temporomandibulares, assinalar a alternativa 

que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 

 
 

 

A ilustração acima exibe a manobra clássica de ____________, com base em pressão bimanual 

firme na superfície oclusal dos molares. Os polegares são utilizados para compressão e os 

demais dedos englobam a base da mandíbula. Para o êxito da manobra, o paciente deve estar 

sentado e sua cabeça deve estar apoiada. 
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a) Redução de luxação do côndilo. 

b) Discopexia. 

c) Valssalva. 

d) Escarificação do tendão do músculo temporal 

 

Questão 35 - Imagens anatômicas normais sobrepostas aos tecidos apicais podem ser tanto 

radiolúcidas como radiopacas, dependendo da estrutura envolvida. A estrutura anatômica 

radiopaca que pode se sobrepor aos ápices dos molares inferiores, dificultando sua visualização, 

é: 

a) Linha milo-hióidea; 

b) Processo zigomático; 

c) Cortical do seio maxilar. 

d) Canal mandibular; 

 

Questão 36 - Apenas um aspecto NÃO caracteriza a periodontite agressiva, sendo ele a:  

a) Quantidade de biofilme incompatível com a gravidade da destruição tecidual;  

b) Perda de inserção e destruição óssea rápida; 

c) Concentração familiar dos casos; 

d) História médica significativa;  

 

Questão 37 - 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.  
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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) II e IV.  

c) I e IV. 

d) II e III.  

 

Questão 38 - A proteção do paciente começa com o conhecimento e a prática das diretrizes gerais 

para obtenção de radiografias odontológicas em pacientes pediátricos, adolescentes e adultos. 

Sobre esse assunto, assinalar a alternativa CORRETA:  

a) Os tecidos reprodutores e tecidos formadores de sangue não necessitam de proteção com o 

avental de chumbo, pois são áreas não afetadas pela radiação dispersa.  

b) A glândula tireoide não é afetada pela radiação dispersa, pois é altamente resistente à radiação, 

não sendo necessário o uso de protetor de chumbo para tireoide.  

c) Em gestantes, quando um avental de chumbo é utilizado durante os procedimentos de tomadas 

radiografias odontológicas, a quantidade de radiação recebida na região pélvica é quase zero. O 

embrião ou o feto não recebe exposição detectável com a utilização de um avental de chumbo. 

d) Durante as tomadas radiográficas, o uso da técnica adequada é necessário para assegurar a 

qualidade diagnóstica das imagens e reduzir a quantidade de exposição do paciente. No entanto, 

se houver necessidade de repetir as imagens, isso não resulta em exposição adicional do 

paciente à radiação. 

 

Questão 39 - Os critérios para uma oclusão funcional ideal são importantes quando se objetiva 

tratar as patologias oclusais. Dentre as características abaixo, qual representa uma condição 

oclusal ideal:  

a) Forças verticais criadas pelos contatos dentais são bem aceitas pelo ligamento periodontal, porém 

as forças horizontais não podem ser efetivamente dissipadas. 

b) Ocorre a presença de contatos heterogêneos de todos os dentes anteriores quando a boca se 

fecha.  
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c) A guia de desoclusão mais desejável é fornecida pelos pré-molares e deve haver contato somente 

do lado de balanceio.  

d) Em movimento protusivo, deve haver contato entre dentes anteriores e posteriores.  

 

Questão 40 - Dentista deseja anestesiar a maior área intraoral possível, qual nervo deve ser 

bloqueado: 

a) Bucal. 

b) Lingual. 

c) Incisivo. 

d) Alveolar Inferior. 
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