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Odontologia 
 

INSTRUÇÕES: 

 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 

2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, 
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão. 

3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição 
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se 
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração 
máxima de 4h (quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início 
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só 
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação. 

6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe 
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, 
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D. 

7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com 
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE 
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será 
substituído. 

8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo 
candidato. 

9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos. 

10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal 
da sala. 
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Saúde Pública e Coletiva 

 
 
Questão 1.  
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano. 
II. Estado deve prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 2.  
De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988, 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”.  
 
Trata-se do princípio da 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Integralidade 
(D) Regionalidade 
  
Questão 3.  
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde, considere as seguintes afirmações: 
 
I. a execução de ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica;  
II. a participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico; 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 

Questão 4.  
São ações abrangidas pela vigilância sanitária: 
 
I. o controle de bens de consumo que se relacionem 

com a saúde. 
II. o controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 5.  
No que tange aos normativos relacionados aos serviços 
de saúde, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas 

para regular as relações entre o SUS e os serviços 
privados contratados de assistência à saúde. 

II. Cabe aos estados firmarem contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados 
de saúde, bem como controlar e avaliar sua 
execução. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 6.  
Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere 
as seguintes afirmações: 
 
I. O Serviço de Atenção Domiciliar tem como 

objetivo a promoção de espaços de cuidado e de 
trocas de experiências para cuidadores e 
funcionários. 

II. O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado 
como estratégia para contribuir com a construção 
de um novo modelo de atenção integral à saúde 
das famílias. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 7.  
São características específicas do processo de trabalho 
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO: 
(A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os 
dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território. 

(B) Diagnóstico, programação e implementação das 
atividades segundo critérios de Risco à saúde, 
priorizando solução dos problemas de saúde 
financeiramente mais onerosos. 

(C) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada 
por meio do conhecimento da estrutura e da 
funcionalidade das famílias, que visa propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da 
própria comunidade;  

(D) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 
áreas técnicas e profissionais de diferentes 
formações.  

 
Questão 8.  
No que tange os benefícios da assistência domiciliar à 
população idosa, considere as seguintes afirmações: 
I. o estímulo constante para a preservação da 

autonomia. 
II. maior proteção contra os fatores de risco. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 9.  
No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade, 
considere as seguintes afirmações: 
 
I. Corrobora para a anulação dos espaços 

específicos das políticas setoriais. 
II. Busca a união de diferentes setores para 

fortalecer a ação do Estado sobre o controle da 
população. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 

Questão 10.  
Considere as seguintes afirmações: 
I. A intersetorialidade objetiva a ação articulada 

com outras áreas de política social para produzir 
melhores resultados de saúde. 

II. A intersetorialidade não é recomendada para 
atuar sobre problemas estruturais da sociedade. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 11.  
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços 
públicos e privados de saúde, considere as seguintes 
afirmações: 
 
I. A descentralização político-administrativa com 

direção coparticipava em todas as esferas de 
governo. 

II. A descentralização da oferta no âmbito estatal a 
partir da consolidação e atualização das 
organizações sociais. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 12.  
Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos 

de idade completos. Em casos excepcionais, 
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado 
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e 
um) anos de idade. 

II. A convivência integral da criança com a mãe 
adolescente que estiver em acolhimento 
institucional será devidamente garantida.  

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 13.  
São campos de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 

I. saúde estudantil. 
II. vigilância sanitária. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 14.  
Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa: 
(A) Promoção do envelhecimento ativo. 
(B) Fortalecimento do controle social. 
(C) Fragmentação da atenção. 
(D) Apoio ao desenvolvimento de pesquisas. 
 
Questão 15.  
Não é membro prioritário da equipe multiprofissional 
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange 
a Atenção Domiciliar: 
(A) Médico. 
(B) Psicólogo. 
(C) Fisioterapeuta. 
(D) Assistente social. 
 
Questão 16.  
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção 
da Saúde, EXCETO: 
 
(A) formação e educação sob demanda. 
(B) alimentação adequada e saudável. 
(C) práticas corporais e atividades físicas; 
(D) enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras 

drogas 
 
Questão 17.  
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. Universalidade, equidade e integralidade são 

princípios norteadores da atenção básica. 
II. Os ambulatórios especializados são formas de 

acesso aos serviços nas Redes de Atenção à 
Saúde. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 18.  
Considere as seguintes afirmações: 
I. A organização do SUS está alicerçada em 

regionalização e hierarquização. 
II. A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do 

SUS. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 19.  
Em relação às competências e atribuições do sistema 
único de saúde, considere as seguintes afirmações: 
I. incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  
II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional.  
ssinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 20.  
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. poderão ser realizados independentemente de 

indicação médica, desde que haja expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

II. serão realizados por equipes multidisciplinares 
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Conhecimento Específico 

 
 

Questão 21.  
 

A punção de seio maxilar é a forma mais simples de 
abordagem dos seios paranasais e pode ser associada à 
irrigação maxilar ou sinusoscopia.  São recomendações 
para a punção de seio maxilar, exceto: 

(A) Redução do volume de material infectado. 
(B) Coleta de amostras para anatomopatológico. 
(C) Realização de sinusoscopia. 
(D) Fechamento de fístula oroantral. 

 

Questão 22.  
 

Descrita entre 1893 e 1897 pelos cirurgiões George 
Cadwell e Henri Luc, a cirurgia de Caldwell-Luc tinha 
como objetivo a erradicação da doença do seio maxilar 
e promoção de drenagem adequada deste seio para o 
interior das fossas nasais. São possíveis complicações 
da cirurgia de George Cadwell: 

(A) Deiscência da sutura e lesão do assoalho da órbita. 
(B) Lesão dos nervos ótico e supraorbitário. 
(C) Enfisema orbitário e fístula liquórica. 
(D) Meningite e Epífora 

 

Questão 23.  
É uma geralmente provocada por impacto horizontal na 
qual ocorre ruptura da sutura entre a maxila e o 
processo pterigoide do osso esfenoide, separando 
também a maxila das estruturas nasais e zigomática. 
Trata-se da 

(A) Fratura naso-orbitoetmoidal 
(B) Fratura do zigoma 
(C) Fratura Le Fort I 
(D) Fratura Le Fort II 

 

Questão 24.  
Considere as seguintes ações: 

I. A palpação do pilar zigomático pode evidenciar 
a presença ou não de degraus. 

II. Realiza-se a palpação da raiz nasal à procura 
de crepitação em ossos nasais. 

III. A alteração da visão pode evidenciar fratura de 
assoalho orbitário. 

IV. Alteração em pupila pode significar alterações 
neurológicas. 

Das ações apresentadas, quantas estão relacionadas à 
abordagem inicial e ao diagnóstico diferencial de 
fraturas: 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 

Questão 25.  
Considere o seguinte anúncio: 

 

 
 

Qual alternativa apresenta danos que podem ser 
gerados pelo consumo, em excesso, do produto 
presente no anuncio acima? 

(A) Hipoplasia e (micro)fissuras. 
(B) Cárie dentária e Erosão.  
(C) Hipoplasia e Erosão. 
(D) Cárie dentária e Hipoplasia. 

 

Questão 26.  
 
É característica da “fluorose dentária” 

(A) a presença de manchas esbranquiçadas que pode 
chegar à cor acastanhada e apresentar cavitações 
no esmalte dentário. 

(B) a transmissão genética autossômica e 
heterossômica que pode causar modificações na 
forma e no tamanho dos dentes homólogos e 
sucessores.  

(C) a perda de mobilidade articular em decorrência de 
uma adesão anormal entre as partes ósseas, 
articulares ou tecidos moles ao redor da articulação 
acometida. 

(D) pela desenvolvimento dentário anômalo como 
coroa dentária longa, câmara pulpar grande e 
raízes pequenas. 

 



 
Processo Seletivo 01/2019 
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 
Belo Horizonte - MG   

 
 

 
Página 6 de 10 

 
 

Questão 27.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Uma indicação para utilização do mantenedor de 
espaço banda-alça está na manutenção de espaço 
isolado unilateral nos segmentos posteriores. 

II. É indicação para a realização de pulpectomia total 
a ocorrência de dentes decíduos infectados, 
quando os canais são acessíveis e suporte ósseo 
normal. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 28.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura 
correta para o dente “14”: 

(A) Primeiro pré-molar superior 
(B) Segundo pré-molar superior 
(C) Primeiro pré-molar inferior 
(D) Segundo pré-molar inferior 

 

Questão 29.  
 
Todos os números apresentados a seguir referem-se a 
incisivos, EXCETO: 

(A) 11 
(B) 22 
(C) 31 
(D) 43 

 

Questão 30.  
Em relação ao tratamento de lesões cariosas pela 
técnica de ART, considere as seguintes afirmações: 

I. O emprego de instrumentos rotatórios de 
reduzida rotação é necessário no preparo da 
cavidade dentária. 

II. Para que a referida técnica funcione de forma 
adequada, é necessário retirar toda a dentina 
cariada. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

Questão 31.  
 
Considere as seguintes afirmações em relação à 
estrutura anatômica da face: 

I. A maxila é o segundo maior osso da face. 
II. Em geral, a estrutura óssea na região dos dentes 

maxilares é cortical. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 32.  
 
Considere os seguintes elementos: 

I. Cemento. 
II. ligamento periodontal. 
III. osso alveolar. 

Compõem o periodonto de sustentação do dente os 
itens: 

(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I, II e III 

 

Questão 33.  
 
Considere as seguintes afirmações em relação ao nervo 
lingual: 

I. É responsável pela contração e distensão dos 
músculos da língua. 

II. Conduz a sensibilidade da gengiva lingual de todo 
o hemiarco inferior. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 34.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Masseter é um músculo originário do ramo da 
mandíbula. 

II. A região mais afetada nas fraturas de mandíbula 
é o côndilo. 
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Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 35.  
 
Considere as seguintes afirmações, em relação à 
farmacologia: 

I. Naloxona é um exemplo de opióde usado para 
alívio de dor. 

II. A tetraciclina é contraindicada durante a gravidez. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 36.  
 
Considere as seguintes afirmações, em relação ao uso 
da nimesulida: 

I. É contraindicada para pacientes idosos. 
II. Possui apenas ação anti-inflamatória. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 37.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. O vasoconstritor é adicionado aos anestésicos 
locais com o objetivo de aumentar o prazo de 
validade do anestésico. 

II. A lidocaína e o ácido acetilsalicílico têm um 
significativo e razoável metabolismo de primeira 
passagem. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 38.  
 
Em relação aos materiais utilizados nos fios de sutura, 
considere as seguintes afirmações. 

I. Seda 
II. algodão 
III. cat-gut 

 
Para ser reabsorvível, deve ser fabricado com: 

(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III são apenas. 

 

Questão 39.  
 
Em relação ao tratamento odontológico sob anestesia 
geral, as seguintes afirmações: 

I. Procedimentos restauradores e cirúrgicos devem 
ser realizados em tempos distintos. 
 

II. O tratamento odontológico é dividido em fases 
úmida, seca e cruenta. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 
Questão 40.  
 
Em relação à fratura radicular horizontal, considere as 
seguintes afirmações: 

I. O êxito ocorre em menores proporções quando o 
paciente é mais jovem. 
 

II. O pior prognóstico é para as fraturas que ocorrem 
no terço cervical próximo da margem gengival. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 41.  
 
Dos diferentes tipos de traumatismos apresentados a 
seguir, qual tem a maior probabilidade de se evoluir 
para necrose pulmonar? 

(A) Luxação radial. 
(B) Luxação intrusiva. 
(C) Fratura radicular. 
(D) Fratura de esmalte. 

 

Questão 42.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. A indicação de exodontia no caso de traumatismo 
em dentes decíduos superiores anteriores ocorre 
quando há fratura total da coroa do dente 
decíduo. ERRADO 

II. No contexto de fratura radicular, recomenda-se 
imobilizar o dente fraturado durante um período 
de 30 a 45 dias. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 43.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Após realizar completa anamnese, exame clínico 
e radiográfico, o dentista está apto a determinar 
o plano de tratamento mais adequado para o tipo 
de traumatismo envolvido. 

II. Em caso de avulsão dentária em adolescentes é 
necessário lavar o dente em água corrente antes 
do reimplante. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 44.  
Na boca, a Síndrome de Sjögren pode causar: 

(A) sensação de xerostomia. 
(B) sangramento gengival. 
(C) petéquias. 
(D) equimoses. 

Questão 45.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Define-se por lesão do tipo abfração a lesão não-
cariosa que se apresenta como um defeito em 
forma de cunha na região cervical de um dente. 
 

II. Nas lesões do tipo erosão a perda parcial do 
epitélio sem exposição do tecido conjuntivo 
subjacente. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 46.  
 
Em relação às patologias bucais, considere as seguintes 
afirmações: 

I. A candidíase é uma micose tratável com 
antibióticos. 
 

II. O câncer de boca acomete predominantemente os 
fumantes. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 47.  
 
Em relação às patologias bucais, considere as seguintes 
afirmações: 

I. A mucocele consiste de uma lesão na mucosa do 
lábio que atinge glândulas salivares menores 
causada por obstrução do ducto excretor. 
 

II. As lesões por erosão podem ser causadas por 
vômitos frequentes. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 48.  
 
Os sintomas da anemia perniciosa envolvem, dentre 
outros, a sensação de queimação da língua e dos lábios 
e é causada pela má absorção de 

(A) vitamina A. 
(B) vitamina C. 
(C) cálcio. 
(D) vitamina B12. 

 

Questão 49.  
Em relação a distúrbios no desenvolvimento dentário, 
considere as seguintes afirmações: 

I. Define-se por geminação a união de dois dentes 
por meio de cemento. 

II. Define-se por oligodontia a ocorrência de 
anomalia que envolve mais de 8 dentes. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 50.  
Considere os seguintes efeitos e/ou consequências: 

I. Desadaptação implante-componente. 
II. Formação de biofilme. 
III. Saucerização. 

A concentração de tensão na região coronária pode 
favorecer os itens constantes em: 

(A) I e II 
(B) I  e III 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 

 

Questão 51.  
Em relação aos implantes com hexágono externo, 
considere as seguintes afirmações: 

I. Podem apresentar alguma dificuldade de 
resolução em áreas estéticas. 

II. Tem reduzida previsibilidade em função do pouco 
tempo de uso. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

Questão 52.  
Considere as seguintes afirmações: 

I. Em geral, a perda óssea é menor do que revelam 
as radiografias 

II. O aumento da profundidade de sondagem em 
torno do implante indica perda óssea. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 53.  
Em relação à implantodontia, assinale a alternativa que 
apresenta o limite térmico para que ocorram danos ao 
osteócito: 

(A) 47ºC 
(B) 63ºC 
(C) 75ºC 
(D) 98ºC 

 

Questão 54.  
No  tocante a procedimentos relacionados a próteses 
livres de metais, considere as seguintes afirmações: 

I. São contra-indicadas nos casos em que a 
distância entre os dentes vizinhos antes do 
preparo seja maior do que 11 mm. 

II. São contra-indicadas indicadas para pacientes 
com tecido gengival fino e linha do sorriso alta. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 55.  
Em relação a cirurgias ortodônticas e procedimentos a 
ela inerentes, considere as seguintes afirmações: 

I. As tesouras de Goldman Fox são indicadas para 
procedimentos mais delicados. 

II. O fórceps de número 203 é adequado para se 
realizar a exodontia de um pré-molar inferior. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 56.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. O tártaro supragengival situado na região de 
molares superiores é decorrente da saída de fluxo 
salivar da glândula parótida. 
 

II. Para controle da placa bacteriana, recomenda-se 
o uso de escovas com cerdas macias ou 
extramacias. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 57.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. O fosfato de cálcio apresenta função abrasiva. 
 

II. A utilização de sonda exploradora para o 
diagnóstico de cárie dentária oclusal deve ser 
evitada 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 58.  
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. A característica clínica para diagnóstico da 
periodontite agressiva generalizada é perda óssea 
em molares e incisivos decíduos. 
 

II. A complicação pós-anestesia mais recorrente em 
odontopediatria é a fratura da agulha. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

  

Questão 59.  
 
O pH padrão da saliva pertence ao intervalo entre 

(A) 5,6 e 6,0 
(B) 6,0 e 6,4 
(C) 6,4 e 6,8 
(D) 6,8 e 7,2 

 

Questão 60.   
 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Uma gengivite inicial pode se apresentar rosada e 
brilhante. 

II. A periodontite juvenil localizada atinge 
principalmente incisivos e caninos. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


