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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. Qual exame NÃO faz parte do hemograma? 
(A) Hematócrito. 
(B) Prova do laço. 
(C) Neutrófilos. 
(D) Hemoglobina corpuscular média. 

 
02. Em qual procedimento odontológico é recomendada a 
reposição de fator de coagulação por prescrição do 
hematologista em pacientes portadores de coagulopatias 
hereditárias, tais como a hemofilia e a doença de Von 
Willebrand? 
(A) Restauração de resina composta. 
(B) Moldagem para prótese total. 
(C) Raspagem supragengival. 
(D) Cirurgia periodontal. 

 
03. As deficiências congênitas dos fatores VIII, IX e XI são mais 
comuns e caracterizam, respectivamente, as hemofilias: 
(A) A, B e C. 
(B) B, C e A. 
(C) C, A e B. 
(D) A, C e B. 

 
04. Paciente com 60 anos de idade, sexo masculino, pós-
transplantado renal fazendo uso do medicamento -
_____________________. Foi solicitado parecer da odontologia 
por causa da hiperplasia gengival, efeito colateral decorrente 
desse medicamento. Além da hiperplasia, esse medicamento 
pode causar nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, predisposição 
às infecções bacterianas, virais e fúngicas. 
Qual medicamento pode completar a lacuna? 
(A) AINES. 
(B) Ciprofloxacino. 
(C) Prednisona. 
(D) Ciclosporina. 

 
05. Marque a alternativa verdadeira sobre o manejo 
odontológico do paciente transplantado renal. 
(A) A profilaxia antibiótica deve ser instituída antes de qualquer 

tratamento odontológico que possa produzir bacteremia 
transitória durante os 6 meses iniciais pós-transplante. 

(B) Durante os 6 primeiros meses pós-transplante, não deve ser 
realizado nenhum tratamento odontológico eletivo. 

(C) Antes dos procedimentos cirúrgicos, não é necessário o 
contato com nefrologista nem alteração da dose das 
medicações imunossupressoras e anticoagulantes. 

(D) Em casos de infecções fúngicas, a nistatina é contraindicada. 
 

06. Qual alteração se caracteriza pela ocorrência de 
hemorragias manifestadas na forma de petéquias, ou 
equimoses distribuídas na pele, ou mucosas por causa de 
distúrbios plaquetários e vasculares? 
(A) Trombose. 
(B) Policitemia. 
(C) Púrpura. 
(D) Mácula hemorrágica. 
 
 
 

07. Qual antibiótico é indicado para um paciente cardiopata, 
alérgico a cefalosporina e a penicilina, antes de uma exodontia, 
em que é necessário fazer profilaxia antibiótica pelo risco de 
endocardite bacteriana? 
(A) Clindamicina. 
(B) Cefalexina. 
(C) Ampicilina. 
(D) Amoxicilina. 

 
08. Em qual condição é indicado realizar profilaxia antibiótica, 
prévia ao tratamento odontológico invasivo, para endocardite 
infecciosa?   
(A) Usuários de prótese cardíaca. 
(B) Em pacientes grávidas. 
(C) Fumantes. 
(D) Antes de todas as extrações de dentes inclusos. 

 
09. A Doença de von Willebrand (DvW) é considerada um 
distúrbio de coagulação hereditário mais frequente (1-3%). É 
caracterizada pela alteração quantitativa ou qualitativa do Fator 
de von Willebrand. Alguns procedimentos odontológicos, 
mesmo não invasivos, necessitam ser realizados com cautela 
para evitar hematomas locais e outros necessitam da reposição 
do fator de coagulação. Qual procedimento odontológico 
deverá ser realizado após reposição do fator? 
(A) Moldagem para prótese. 
(B) Tomadas de radiografias periapicais. 
(C) Anestesia do nervo alveolar inferior. 
(D) Restauração de resina composta. 

 
10. Com relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (ART), 
assinale a opção CORRETA. 
(A) O primeiro passo do procedimento é realizar uma 

radiografia periapical dos dentes acometidos. 
(B) É indicado para pacientes acamados e que não teriam 

condições de ir a consultórios odontológicos, por causa do 
estágio de sua doença. 

(C) Está indicado em caso de lesões cariosas profundas, em 
dentina de dentes com alteração pulpar reversível e 
irreversível, sendo contraindicado quando sinais clínicos de 
necrose pulpar forem detectados. 

(D) É necessário remover toda a dentina cariada para que a 
técnica de ART funcione adequadamente. 

 
11. Marque a alternativa CORRETA que indica, respectivamente, 
o material odontológico restaurador utilizado na técnica de 
Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e sua propriedade. 
(A) Amálgama, que resiste às forças mastigatórias. 
(B) Verniz, que libera flúor. 
(C) Cimento de ionômero de vidro, que libera flúor. 
(D) Resina composta, por causa da estética. 
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12. De acordo com o Artigo 11 da Resolução do Conselho 
Federal de Odontologia nº 118, de 11 de maio de 2012, constitui 
infração ética: 
(A) zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 
(B) elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das 

normas em vigor, incluindo os prontuários digitais. 
(C) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 

instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para 
o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo 
dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes. 

(D) iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico 
sem o consentimento prévio do paciente, ou do seu 
responsável legal, exceto em casos de urgência ou 
emergência. 

 
13. Marque a opção CORRETA com as indicações principais das 
radiografias interproximais. 
(A) Cáries proximais e perdas ósseas alveolares. 
(B) Tratamento endodôntico e alterações de forma. 
(C) Cáries oclusais e radiculares. 
(D) Fraturas radiculares e anomalias dentárias. 
 
14. Marque a alternativa CORRETA sobre a técnica radiográfica 
mais utilizada para dissociar as raízes e condutos radiculares. 
(A) Le Master. 
(B) Interproximal. 
(C) Oclusal. 
(D) Clark. 

 
15. Marque a alternativa CORRETA sobre os agentes protetores 
do complexo dentinopulpar. 
(A) A hibridização pelos adesivos dentinários, como meio de 

proteção do complexo dentinopulpar, é indicada nos casos 
de exposição da polpa. 

(B) Os produtos à base de hidróxido de cálcio apresentam 
propriedades de proteção à polpa contra estímulos 
termelétricos e ação antibacteriana, além de serem 
resistentes à solubilização. 

(C) Na exposição pulpar acidental, durante o preparo cavitário 
de pequena amplitude, com o dente sob isolamento 
absoluto, sem contaminação e livre de cárie, o capeamento 
pulpar direto é a abordagem conservadora mais adequada 
ao tecido pulpar. 

(D) Os cimentos de ionômero de vidro são materiais utilizados 
na proteção do complexo dentinopulpar e podem ser 
utilizados como agentes forradores, de base e em 
capeamento pulpar direto. 

 
16. Marque a alternativa CORRETA sobre o tratamento 
expectante. 
(A) Tem como um dos seus objetivos remineralizar parte da 

dentina amolecida remanescente no assoalho da cavidade e 
desmineralizar a dentina sadia subjacente. 

(B) É indicado em lesões profundas sem risco de exposição 
pulpar. 

(C) É feito em cavidades em que a remoção de dentina cariada 
foi realizada de forma efetiva. 

(D) É indicado para pacientes jovens, com cárie ativa de rápida 
evolução e com proximidade pulpar. 

 

17. Marque a alternativa CORRETA sobre restaurações em 
dentes posteriores. 
(A) A técnica de inserção na cavidade das resinas compostas 

convencionais deve ser de forma incremental, unindo 
paredes opostas, com cada incremento polimerizado 
individualmente. 

(B) As resinas “flow” possuem menor quantidade de partículas 
de carga, que diminui seu módulo de elasticidade e aumenta 
a sua contração de polimerização, sendo indicadas para 
preenchimentos de pequenos defeitos na cavidade. 

(C) As resinas de esmaltes não são indicadas para restauração 
de dentes posteriores por possuírem menor quantidade de 
partículas de carga. 

(D) Uma cavidade classe IV possui fator C maior que cavidade 
classe I. 

 
18. Sobre a Escala de Cores Classical - VITA, marque a afirmativa 
CORRETA. 
(A) Matiz é a intensidade, o grau de saturação da cor. 
(B) Valor é representado pelos números após as letras. 
(C) Croma é a luminosidade da cor.  
(D) Matiz é o nome da cor e é classificado por letras A, B, C, D. 
 
19. A gengivite é uma inflamação no periodonto de: 
(A) proteção. 
(B) inserção. 
(C) sustentação. 
(D) ligação. 

 
20. Marque a alternativa CORRETA sobre o exame de PSR 
(Registro Periodontal Simplificado), em que o dente que 
apresenta cálculo detectável, sangramento e faixa colorida 
totalmente visível, recebe o código número: 
(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 

 
21. Sobre os achados clínicos no exame periodontal listados 
abaixo, marque a alternativa CORRETA que representa os 
fatores influenciadores no acúmulo de biofilme. 

 
I. Cálculo, entradas e irregularidades na furca. 

II. Fissuras e fossas dentárias. 
III. Cavidades cariosas cervicais ou radiculares. 
IV. Apinhamentos dentários. 
 
(A) I e II. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I, II, III, IV. 
 
22. Marque a alternativa que NÃO representa erros durante a 
abertura coronária. 
(A) Desvios na direção de abertura. 
(B) Trepanação do assoalho da câmera pulpar. 
(C) Manutenção do tecido cariado na câmara pulpar. 
(D) Remoção completa do teto coronário da câmara pulpar. 
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23. Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos achados 
clínicos comuns quando a polpa se encontra na fase irreversível 
da inflamação. 

 
I. Cáries, restaurações com infiltração. 
II. O frio provoca a exacerbação da dor. 
III. O calor provoca o alívio da dor. 
IV. O dente apresenta grande sensibilidade à percussão vertical. 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e IV. 
(C) III e IV. 
(D) I, II, III, IV. 

 
24. Marque a alternativa CORRETA sobre a descrição da lesão 
abaixo. 
“Caracteriza-se por placas brancas aderentes na mucosa oral 
que lembram queijo cottage ou leite coalhado, as quais são 
removidas com raspagem e a mucosa subjacente pode estar 
normal ou eritematosa. Pode ser iniciada pela exposição do 
paciente a antibióticos de amplo espectro ou pelo sistema 
imune debilitado.”  
(A) Leucoedema. 
(B) Leucoplasia. 
(C) Líquen plano. 
(D) Candidíase pseudomembranosa. 
 
25. Marque a alternativa CORRETA sobre o fator que NÃO 
influencia na periodicidade de retorno da criança ao 
consultório, após tratamento restaurador. 
(A) Risco pregresso de cárie. 
(B) Cooperação e compreensão da criança e dos pais. 
(C) Tipo de resina composta. 
(D) Número e extensão das restaurações. 
 
26. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as 
ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
No Brasil, o SUS deve ter a mesma doutrina e a mesma forma de 
organização, definido, assim, como único na Constituição, que 
garante um conjunto de elementos doutrinários e de 
organização do sistema de saúde. Dentro deste contexto, 
assinale e alternativa que contempla apenas os princípios 
organizativos. 
(A) Universalidade, integralidade e equidade. 
(B) Universalidade, descentralização e comando único e 

regionalização. 
(C) Participação popular, descentralização, regionalização e 

hierarquização. 
(D) Integralidade, regionalização e hierarquização. 
 
27. Marque alternativa CORRETA sobre vigilância epidemio-
lógica. 
(A) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

(B) O controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo. 

(C) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta 
ou indiretamente com a saúde. 

(D) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 
28. Marque a alternativa que NÃO corresponde às orientações 
de descarte de resíduos no consultório odontológico. 
(A) Os resíduos devem ser acondicionados em local próprio, 

com acesso apenas para funcionários da empresa que 
arrecada os resíduos. 

(B) Manter o lixo contaminado até a retirada por empresa 
especializada em sacos brancos leitosos dentro de lixeira 
com tampa. 

(C) Materiais perfurocortantes devem ser acondicionados em 
caixa coletora. 

(D) Resíduos químicos (revelador, fixador, restos de limalha e 
mercúrio) devem ser acondicionados em recipientes de 
plástico sem tampa. 

 
29. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 
2003 para efetivar os princípios do SUS nas práticas de atenção 
e gestão, de forma a qualificar a saúde pública brasileira e 
motivar as trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários. Assim, a PNH deve estar dentro de todas as políticas e 
programas do SUS e sua implementação está embasada em 
quatro marcas específicas, dentre elas:  
(A) o atendimento acolhedor e resolutivo a partir dos critérios 

de risco. 
(B) a organização das filas de atendimento baseado na idade do 

usuário. 
(C) a consulta domiciliar para todas as gestantes de médio e alto 

risco. 
(D) a consulta a partir da ordem de chegada dos usuários nos 

serviços de saúde. 
 
30. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na 
Atenção Básica (AB) deverão seguir normativas específicas do 
Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de 
práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de 
outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal. Marque a alternativa 
que NÃO descreve as atribuições comuns a todos os membros 
das Equipes que atuam na Atenção Básica. 
(A) Articular e participar das atividades de educação 

permanente e educação continuada. 
(B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade 

de saúde da população local, bem como aquelas previstas 
nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, 
assim como na oferta nacional de ações e serviços essenciais 
e ampliados da AB. 

(C) Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, 
famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que 
possam influenciar os processos saúde-doença individual, 
das coletividades e da própria comunidade.  

(D) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados 
para as pessoas que possuem condições crônicas no 
território, junto aos demais membros da equipe. 

 
 


