
  

 
   

Caderno de Provas 

CPCP – 14 / 48 CIRURGIÃO DENTISTA 

Edital Nº. 001/2022 – Bom Jesus/RN e São Tomé/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Lógica 
e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Lógica 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15 questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. 

 

Fome não é problema populacional, mas de desigualdade social. 

 Clara Balbi 

 
Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 

o mundo estaria destinado à fome. "A população, quando não contida, cresce em progressão geométrica. A 
subsistência cresce apenas em progressão aritmética. Um pouco de conhecimento em matemática mostrará 
a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda", escreve ele em seu célebre "Ensaio sobre 
o Princípio da População", de 1798. 

A tese ecoa ainda hoje — quando a população mundial atinge a marca dos 8 bilhões, dez vezes a da 
época do pai da demografia — e influenciou do movimento ambientalista a setores conservadores, que se 
apropriaram do argumento para defender agendas anti-imigração, por exemplo. 

A previsão de Malthus estava errada — ao menos desde a década de 1960, a produção de alimentos, 
auxiliada pelas inovações tecnológicas, supera o crescimento da população global ano após ano. 

Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Relatório mais recente da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) indica que o percentual de pessoas 
que sofrem de subalimentação no mundo só cresceu nos últimos anos, indo de 8% em 2019 para 9,3% em 
2020 e 9,8% em 2021. Isso significa que entre 702 milhões e 828 milhões de indivíduos não têm acesso às 
calorias mínimas necessárias para uma vida ativa e saudável. 

Carlo Cafiero, economista e estatístico da FAO, afirma que o problema está na desigualdade 
econômica, já que é o dinheiro que condiciona a obtenção de comida. "A princípio, é possível ter hoje um 
mundo livre da fome, porque há alimentos suficientes. A questão é a vontade política de dar ao tema a 
relevância que ele tem. Os governos precisam trocar suas palavras por ações efetivas", diz. 

O pesquisador acrescenta que mesmo os impactos de eventos extremos sobre índices como os de 
subalimentação e de insegurança alimentar têm mais a ver com as suas consequências para o bolso da 
população e menos com possíveis obstáculos no plantio ou na distribuição de comida. 

É o caso da pandemia de Covid-19, que, segundo a FAO, fez com que 150 milhões de pessoas a 
mais do que o esperado sofressem de subalimentação. Mesmo a Guerra da Ucrânia, que assombra 
lideranças mundiais há oito meses, tem impacto relativo sobre a produção de alimentos deste ano, já que boa 
parte da colheita do trigo na região foi realizada antes do início do conflito. Cafiero sugere que 
o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão do fornecimento do gás natural 
russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito em si. 

Professora de sociologia da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e líder do grupo de pesquisa 
Alimento pela Justiça, a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a 
vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens 
comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em 
poucas commodities, como trigo, milho e soja. Assim, quando um evento extremo afeta a produção ou a 
distribuição de um desses produtos, o sistema inteiro desmorona. 

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto — convertendo-se em 
mercados dependentes dele. "Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da 
Ucrânia, sendo que isso nem fazia parte da cultura alimentar deles", diz a pesquisadora. 

Ainda segundo ela, essa dependência ajuda a perpetuar uma "desigualdade de responsabilidades" 
entre os que mais contribuem para os problemas globais e os que mais são atingidos por eles. A África, que, 
de acordo com as projeções da FAO, deve abrigar a maior quantidade de pessoas subalimentadas até 2030, 
substituindo a Ásia, não tem nenhum país entre os dez maiores emissores de carbono do mundo, mas é muito 
mais vulnerável a perdas de colheitas devido a mudanças climáticas, por exemplo. 

Não que os países ricos estejam a salvo da fome. Motta observa que, desde a adoção das políticas 
neoliberais dos anos 1980 e, mais fortemente, desde a crise financeira de 2008, houve um grande retrocesso 
no processo de inclusão social e diminuição da pobreza que vinha ocorrendo no Norte global a partir do fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/clara-balbi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/mundo-chega-a-8-bilhoes-de-habitantes-com-avancos-mas-desigualdades-sao-latentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/producao-de-trigo-na-ucrania-pode-cair-40-para-temporada-2022-23.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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Seja como for, é na retomada de uma produção local — em que o plantio de alimentos ou a criação 
de animais está próxima de seu consumo, e as relações de trabalho são mais justas —, que a pesquisadora 
enxerga uma solução para a fome. Segundo ela, os dados apontam que a maioria da população na verdade 
é alimentada por produtores familiares pequenos e médios, e não pelos imensos campos de monoculturas 
que, além de tudo, têm grande impacto ambiental e social. 

Motta argumenta ainda que soluções que visam o consumidor individual, como a recomendação da 
FAO de reduzir impostos sobre o preço final de alimentos ou as tendências de consumo consciente, não são 
suficientes para resolver os gargalos do sistema produtivo. O mesmo vale para as "carnes vegetais", 
desenvolvidas a partir de plantas. "Não é uma tecnologia que vai nos salvar se não mudarmos profundamente 
as formas de produção e de consumo que levaram à situação atual", diz. 

Cafiero, da FAO, afirma que, nesse sentido, ao menos uma parte da teoria malthusiana segue 
valendo. É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. "Se 
continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a que poucas 
pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível que a fome 
renasça onde não esperávamos." 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em 30 nov. 2022. 

 
01. O texto objetiva, principalmente,  

 

A) apresentar embasamento científico para invalidar totalmente a teoria do economista Thomas Malthus. 

B) apresentar embasamento científico para justificar a relação entre a fome e a desigualdade social. 

C) explicar por que eventos como a pandemia de Covid-19 contribuem para o agravamento da fome. 

D) explicar a importância da agricultura de perfil familiar na construção de políticas de combate à fome. 

 

02. De acordo com as informações do texto, 
 

A) as inovações tecnológicas contribuíram para negar a relação direta entre o problema da fome e o 
crescimento populacional. 

B) o pensamento de Thomas Malthus ainda influencia o mundo atual e serve como argumento para que 

ambientalistas defendam agendas anti-imigração.  

C) os Estados Unidos, ao incorporarem os excedentes de produção alimentar de outros países, 

cessaram a produção local de alimentos. 

D) as soluções que procuram atingir o consumidor individual apresentam contribuição nula na resolução 

dos entraves à produção de alimentos. 

 

 
03. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar: 

 

A) a ideia central está explícita no segundo período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 

no primeiro e terceiro períodos. 

B) a ideia central está implícita, mas é depreendida dos dados apresentados no segundo e terceiro 

períodos. 

C) a ideia central está diluída e pode ser reconstituída a partir de informações contidas no segundo e 

terceiro períodos. 

D) a ideia central está explícita no primeiro período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 

no segundo e terceiro períodos. 
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04. Em relação às citações do discurso alheio presentes no texto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. No parágrafo 8, há citação indireta em que o autor do texto transcreve as palavras do autor citado. 

II. Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discursos de um mesmo autor. 

III. No primeiro parágrafo, o autor do texto recorre, primeiramente, a uma citação indireta e, em seguida, 

a uma citação direta. 

IV. No parágrafo cinco, há citação direta por meio da paráfrase do discurso do autor citado. 

 

Entre as afirmativas, estão corretas 
 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 

05. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo em: 
 

A) Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 
o mundo estaria destinado à fome. 

B) Cafiero sugere que o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão 

do fornecimento do gás natural russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito 
em si. 

C) A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começaram a escoar o excedente a 
países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. 

D) Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da Ucrânia, sendo que isso 
nem fazia parte da cultura alimentar deles. 

 
 
A questões 6 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 

 

06. A palavra em destaque é 
 

A) um pronome, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação de posse. 

B) um pronome, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de posse. 

C) uma conjunção, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação condição. 

D) uma conjunção, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de condição. 

 
 
 
 
 
 

[...] a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do 

sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada 

região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em poucas commodities, 

como trigo, milho e soja. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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A questão 7 refere-se ao período reproduzido a seguir. 

 
 

07. O conector que introduz a terceira oração poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por 
 

A) desde que. 

B) contanto que. 

C) apesar de que. 

D) uma vez que. 

 
 

A questão 8 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 

 
 
08. Nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a ação de  

 

A) explicar. 

B) confirmar. 

C) identificar. 

D) prognosticar. 

 
 
A questão 9 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 

09. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar: 
 

A) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

B) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar. 

C) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

D) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar.  

É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. 

Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de 

natalidade, o mundo estaria destinado à fome. 

Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a 

que poucas pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível 

que a fome renasça onde não esperávamos. 
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A questão 10 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 

 

10. Sobre as possibilidades de pontuação do trecho, considerando-se as relações sintático-semânticas da 
língua portuguesa, é correto afirmar: 
 

A) a retirada da primeira vírgula mantém o sentido de explicação. 

B) a retirada da segunda virgula é sintaticamente adequada. 

C) o travessão poderia ser substituído por uma vírgula. 

D) o travessão poderia ser substituído por um ponto. 

  

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto, — convertendo-se 
em mercados dependentes dele. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA  
 
11. Três candidatos prestaram concurso para a cidade de São Tomé-RN: André, Erick e Henrique. É 

conhecido que um ou mais deles conseguiu aprovação no concurso e que: 
 
V. se André foi aprovado, então Erick não foi aprovado no concurso; 
VI. ou Henrique não foi aprovado ou Erick não foi aprovado, mas não ambos; 
VII. Henrique não foi aprovado. 

 
Sendo assim, conclui-se que: 

 

A) somente André foi aprovado. 

B) somente Erick não foi aprovado. 

C) não foram aprovados André e Henrique. 

D) não foram aprovados Erick e Henrique. 
 
 

12. Observe a sequência a seguir: 
 
 

C - 9 F - 24 J - 50 O - 90 ? - # 

 
 

Considerando a ordem das 26 letras de nosso alfabeto e os números da sequência associados a elas, a 
soma dos quatro números conhecidos e o que ocupará a posição #, totaliza: 

 

A) 230. 

B) 320. 

C) 270. 

D) 380. 

 
 
13. Considerando a lógica matemática, uma afirmação equivalente à afirmação: “as questões estão fáceis 

ou os concurseiros são inteligentes” é: 
 

A) as questões estão fáceis e os concurseiros são inteligentes. 

B) as questões não estão fáceis e os concurseiros não são inteligentes. 

C) se as questões estão fáceis, então os concurseiros são inteligentes. 

D) se as questões não estão fáceis, então os concurseiros não são inteligentes. 
 
 
14. Considere as proposições apresentadas na ordem a seguir: 

 
I. A Alemanha foi campeã da Copa do Mundo de futebol de 2022; 
II. O produto de 0,5 por um número par resulta em um número inteiro. 

 
Dadas essas informações, é correto afirmar que: 

 

A) A conjunção entre as proposições I e II tem valor lógico verdade. 

B) A condicional entre as proposições I e II tem valor lógico verdade. 

C) A disjunção entre as proposições I e II tem valor lógico falso. 

D) A bicondicional entre as proposições I e II tem valor lógico verdade. 
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15. Um quadrado de cartolina foi cortado em duas partes. Uma delas está desenhada abaixo. 
 

 
 
A outra parte que completa o quadrado corretamente é: 
 
 
a) 

 
 b) 

 

   
   
c) 

 
 d) 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – CIRURGIÃO DENTISTA  
 
16. Na Rede de Atenção à Saúde Bucal, definem-se como pontos de Atenção Especializada Ambulatorial 

 

A) as unidades básicas de saúde (UBS). 

B) os centros de especialidades odontológicas (CEO). 

C) as unidades de pronto atendimento (UPA). 

D) os hospitais que realizam atendimento odontológico ambulatorial. 
 

17. Um dos princípios norteadores para o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde 
bucal, além dos expressos no texto constitucional (universalidade, integralidade e equidade), é 

 

A) Gestão Participativa, cujo objetivo é definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando 
a participação das representações de usuários e trabalhadores, no âmbito municipal. 

B) Acolhimento, cujo objetivo é desenvolver ações para o usuário levando em consideração 
primordialmente sua saúde bucal. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de 
forma a receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar o usuário. 

C) Vínculo, cujo objetivo é responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas em 

sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas e eficazes no momento de sua 
execução, sem, no entanto, permitir o controle pelo usuário. O vínculo é o resultado das ações do 
acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta (clínica ou não) recebida pelo usuário. 

D) Acesso, cujo objetivo é buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda 

expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa 
e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado 
espaço geográfico, dando prioridade absoluta aos casos de dor, infecção e sofrimento. 

 

18. Um dos objetivos da Odontopediatria é a manutenção da dentição decídua em condições anátomo-
funcionais até o momento de sua esfoliação fisiológica. Para isso acontecer, utiliza-se o cimento de 
ionômero de vidro (CIV), um material de grande importância para a preservação dos elementos decíduos, 
por apresentar 

 

A)  alta resistência ao desgaste e à fratura. 

B)  propriedades estética e mecânica melhores do que os materiais resinosos. .  

C) diversas vantagens como baixo custo, fácil manipulação e inserção, alta resistência ao desgaste e 

redução do ambiente ácido, além de possuir um potencial de remineralizar a dentina cariada. 

D)  bom desempenho a longo prazo, devido à ação anticariogênica, aderência à estrutura dental, a 

biocompatibilidade e um nível de expansão térmica reduzido, similar aos valores da estrutura dentária. 
 

19. A conduta odontológica para os pacientes com alterações sistêmicas ou gravidez, além daquela 
comumente utilizada no dia a dia da clínica, exige um cuidado especial e uma maior atenção para cada 
necessidade ou condição e seu contexto. Diante disso, é correto afirmar que 

 

A) o anestésico mais indicado para utilização em tratamentos odontológicos de pacientes com diabetes 

mellitus é a prilocaína 3% com adrenalina 1:100.00. 

B) a adequação do meio bucal em pacientes oncológicos deve ser realizada antes da radioterapia. Se o 

tempo não permitir restauração definitiva, pode-se fazer restauração provisória com cimento de 
ionômero de vidro. 

C) deve-se evitar procedimentos invasivos em dias de hemodiálise de pacientes com doença renal 
crônica. Esses pacientes só podem submeter-se à cirurgia uma semana (em torno de 7 dias) após a 
hemodiálise. 

D) pacientes gestantes com alterações sistêmicas não deverão receber tratamento odontológico até que 

se encerre o período gestacional. Em caso de dor, deverão ser encaminhadas ao médico para 
prescrição medicamentosa. 
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20. As matrizes odontológicas são dispositivos que substituem uma ou mais paredes ausentes em uma 
cavidade, possibilitando a restauração do dente e dos caracteres anatômicos da coroa dental. Em relação 
às suas características e técnicas de utilização, é correto afirmar que 

 

A) a fita matriz metálica somente pode ser utilizada com o auxílio de um porta matriz, que pode ser de 

vários tipos, para as mais variadas situações clínicas e técnicas de utilização. 

B) o porta matriz de tofflemire permite ser empregado tanto por vestibular quanto por lingual,  ser 

separado da fita matriz antes que ela seja removida do seu sítio, possibilita a utilização de fitas de 
diferentes larguras e em três posições distintas, inclusive o uso de fitas curvas que proporcionam um 
diâmetro cervical menor que o oclusal. 

C) a fita matriz, no momento de sua utilização, deverá obedecer ao seguinte posicionamento: por oclusal, 

deverá ficar ao nível da crista marginal do dente vizinho e, na cervical, deve se estender somente até 
o nível da parede gengival do preparo. 

D) o sistema de matrizes parciais biconvexas (por exemplo,o sistema palodent e similares) é mais uma 
alternativa dentro das matrizes universais em cavidades de classe II que envolvem somente duas 
faces. A tira metálica deve se estender até 2/3 da superfície vestibular, passar pela proximal a 
alcançar também 2/3 da superfície lingual, sendo mantida em posição com o auxílio de uma cunha 
interdental.   

 
 

21. Seguindo as recomendações da Convenção de Minamata, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), por meio da Resolução nº 173, de 15 de setembro de 2017, que entrou em vigor no dia 1º de 
janeiro de 2019, instituiu uma proibição em relação ao amálgama odontológico. Essa Resolução 
determina que 

 

A) fica proibida, em todo o território nacional, a fabricação de mercúrio e do pó para liga de amálgama 
na forma não encapsulada para uso em odontologia. 

B) fica proibido, em todo o território nacional, o uso, em serviços de saúde, de mercúrio e do pó para liga 
de amálgama na forma não encapsulada, em pacientes gestantes, diabéticos e imunossuprimidos. 

C) ficam proibidas, em todo o território nacional, a fabricação, a importação e a comercialização, assim 
como o uso, em serviços de saúde, de mercúrio e do pó para liga de amálgama na forma não 
encapsulada indicados para uso em odontologia. 

D) ficam proibidas, em todo o território nacional, a fabricação e a comercialização, assim como o uso, 

em serviços de saúde, de mercúrio e do pó para liga de amálgama na forma não encapsulada e 
encapsulada, indicados para uso em odontologia. 

 
 

22. O Tratamento restaurador atraumático (TRA), conhecido internacionalmente pela sigla ART (Atraumatic 
Restorative Treatment), é uma estratégia de controle da cárie dentária. Em 1994, esse método foi 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para programas de saúde pública. Essa técnica 

 

A) constitui um método terapêutico restaurador não definitivo, de mínima intervenção, considerado uma 
proposta de tratamento associada à promoção de saúde. 

B) pode ser empregada em pacientes que apresentam dentes decíduos e permanentes com lesões 
cariosas de dentina, com ou sem alteração pulpar irreversível. 

C) preconiza a remoção seletiva de cárie, ou seja, a remoção da maior parte do tecido alterado 
(amolecido, desmineralizado e irreversivelmente lesado) pela doença cárie. É uma abordagem de 
mínima intervenção que procura preservar o máximo de estrutura dentária.   

D) utiliza instrumentos rotatórios para reduzir o tempo de trabalho, causar menos estresse e ansiedade 
nos pacientes, aumentando assim a probabilidade de cooperação. 
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23. A terapia periodontal não cirúrgica realizada por meio da raspagem e do alisamento corono-radicular tem 
por objetivo a remoção de biofilme e cálculo bacterianos. A partir do conhecimento que se tem sobre esse 
assunto, é correto afirmar que 

 

A) os instrumentais mecânicos manuais (por exemplo, curetas e foices) e os manuais elétricos 

(ultrassom) podem ser utilizados para a realização da intervenção supragengival. 

B) o controle mecânico do biofilme subgengival deve ser sempre realizado anteriormente ao controle do 

biofilme supragengival. 

C) as lesões de furca sempre devem ser tratadas, inicialmente, por terapia cirúrgica, para então dar início 

às raspagens e ao alisamento corono-radicular. 

D) a angulação da borda cortante da cureta na superfície dentária deve ser de, aproximadamente, 45°. 

O ângulo muito obtuso resultará em crateras e consequente aspereza da superfície radicular. O 
ângulo muito agudo resultará em remoção não efetiva de cálculo subgengival. 

 
 
24. Durante a exodontia de um elemento dental, todos os princípios fundamentais devem ser obedecidos e 

as manobras cirúrgicas devem ser empregadas corretamente, para que se tenha sucesso no ato 
operatório e menor probabilidade da ocorrência de acidentes e complicações pós-cirúrgicas. Sendo 
assim, sobre as suturas em cirurgia odontológica, é correto afirmar que  

 

A) as suturas interrompidas devem ser concluídas com os nós sobre a linha da incisão, para se evitar 

seu rompimento. 

B) as suturas não devem ser colocadas a menos de 2,0 a 3,0 mm da extremidade do retalho a fim de se 

evitar que o fio se solte durante a formação do edema que ocorre após a cirurgia. 

C) as suturas sempre devem ser iniciadas no retalho de tecido mais fixo, em direção ao retalho móvel, 

com a agulha penetrando em ângulo de 90 graus.  

D) os fios de sutura podem ser do tipo não absorvíveis (fio de seda e fio sintético) e absorvíveis (fio 

monofilamento de náilon e fio catgut). 
 
 

25. Devido à dor, muitos procedimentos odontológicos seriam impraticáveis caso não existisse o recurso da 
anestesia local. Os anestésicos locais são fármacos que suprimem a condução do estímulo nervoso de 
forma reversível, promovendo a insensibilidade de uma determinada região do corpo. Em relação à 
anestesia local em odontologia, é correto afirmar: 

 

A) a articaína não é recomendada para pacientes menores de 12 anos, pelo maior risco de lesões por 
mordedura do lábio, em razão da longa duração da ação anéstesica nos tecidos moles. 

B) os ésteres foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados, tendo como precursor a 
cocaína. A benzocaína é o único anestésico desse grupo que, atualmente, é empregado em 
odontologia, apenas como anestésico de superfície em mucosas, na forma de pomadas ou géis. 

C) a mepivacaína possui potência anestésica 4 vezes maior do que a da lidocaína. Por ser mais potente, 

sua cardiotoxicidade também é 4 vezes maior em relação à lidocaína. Por isso, é utilizada na 
concentração de 0,5%. 

D) a associação de vasoconstritores aos sais anestésicos produz uma ação vasoconstritora local 
fazendo com que o sal anestésico fique por mais tempo em contato com as fibras nervosas, 
prolongando a duração da anestesia e aumentando o risco de toxicidade sistêmica. 
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26. As coroas provisórias são restaurações transitórias ou temporárias, que propiciam proteção e 
estabilização aos dentes pilares, restabelecendo a função e a estética antes da instalação das próteses 
definitivas. Para que a saúde bucal não seja comprometida, requisitos biomecânicos devem ser 
obedecidos durante sua confecção e instalação. Diante disso, é correto afirmar que 

 

A) o subcontorno causa inflamação gengival, porque permite o acúmulo de placa de difícil remoção, além 
de causar ulcerações com sangramento, dor e desconforto. O sobrecontorno é muito menos danoso 
para os tecidos gengivais, mas pode causar alterações decorrentes do trauma mecânico causado 
pela escova dental ou por alimentos fibrosos, provocando ulceração, recessão e perda de tonicidade 
do tecido gengival. 

B) contatos oclusais simultâneos, guia anterior personalizado, cúspides baixas, fossas rasas e aumento 

da mesa oclusal são aspectos que devem ser observados para a preservação da saúde periodontal, 
pois favorecem o direcionamento das forças oclusais no sentido mais próximo do longo eixo dos 
dentes. 

C) a adaptação da prótese provisória é fator importante na recuperação e na proteção do órgão pulpar. 

Uma adaptação deficiente da coroa provisória leva à infiltração marginal, e, para minimizar essa 
condição, uma boa quantidade de cimento provisório deve ser aplicada, pois esses cimentos 
apresentam um baixo grau de solubilidade. 

D) o contorno do provisório, na região do sulco gengival, deve apresentar uma forma plana (perfil de 

emergência) para se harmonizar com a superfície também plana da raiz. Para tanto, a coroa provisória 
deve ser delineada com grafite em toda a extensão da margem gengival, e toda a superfície que se 
estende dessa marca até o término cervical deve ser aplainada. 

 
 

27. Além de realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, também são atribuições 
específicas do cirurgião-dentista na Atenção Básica: 

  

A) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; bem como coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

B) coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos bem como apoiar as 
atividades dos Auxiliares de Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde nas ações de 
prevenção e promoção da saúde bucal. 

C) participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais 

bem como participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria 
de examinador. 

D) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos bem como realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em 
consultórios ou clínicas odontológicas. 

 
 
28. Paciente com 72 anos de idade, portadora de prótese total superior, com queixa de dor e ardência no 

palato. Durante o exame bucal, observou-se a presença de inflamação e manchas eritematosas nas 
superfícies mucosas recobertas pela prótese, com minúsculos focos de hiperemia. Esse conjunto de 
sinais e sintomas associados é compatível com o diagnóstico de 

 

A) estomatite herpética recidivante. 

B) lúpus eritematoso discóide. 

C) candidíase atrófica crônica. 

D) hiperplasia fibrosa inflamatória. 
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29. Os cirurgiões-dentistas clínicos têm a responsabilidade de reconhecer, diferenciar e ou abordar 
apropriadamente ou encaminhar crianças com lesões de traumatismo bucal agudo. Em relação ao 
tratamento e prognóstico de lesões traumáticas nos dentes anteriores decíduos,   
  

A) dentes decíduos avulsionados não devem ser reimplantados em função do potencial risco para causar 

danos aos germes do dente permanente em desenvolvimento.  

B) o tratamento das fraturas confinadas exclusivamente ao esmalte deve ser sempre a restauração com 

cimento de ionômero de vidro.  

C) o tratamento imediato da fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar de dente decíduo com 

rizogênese incompleta é a pulpectomia. 

D) o tratamento endodôntico radical e dentística restauradora são indicados na grande maioria dos casos 

de fratura de coroa e raiz. 
 
 
30. Vários fatores têm contribuído para tornar o uso das resinas compostas (compósitos) em uma prática 

cada vez mais frequente, simples, segura e eficaz. Em relação às características das resinas compostas,  
 

A) os compósitos autopolimerizáveis são ideais para restaurar a superfície oclusal dos dentes 
posteriores.  

B) quanto menor o percentual de carga inorgânica, maior a resistência, maior o módulo de elasticidade 
e menor a contração de polimerização das resinas compostas. 

C) o fator C de configuração cavitária é definido como o quociente da divisão entre o número das 
superfícies livres existentes em uma cavidade, pelo número das superfícies aderidas do compósito 
resinoso. 

D) a canforoquinona, fotoiniciador mais comumente empregado nos dias atuais, apresenta a 

desvantagem de possuir coloração excessivamente amarelada, que faz com que alguns fabricantes 
evitem empregá-la em compósitos de cor clara, como os desenvolvidos para restaurações de dentes 
clareados. 

 
 


