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NÚCLEO COMUM 
 
 
1. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 

fatores condicionantes à saúde conforme o texto da 
Lei Orgânica da Saúde.  

 
A) Higiene, saúde e moradia. 
B) Alimentação, trabalho e educação.  
C) Transporte, lazer e controle social. 
D) Saneamento básico, territorialização e educação. 
E) Alimentação, renda e cidadania. 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA sobre os objetivos 
do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

 
A) Executar políticas econômicas e sociais que  

visem à redução de riscos de doenças. 
B) Diminuir o percentual de pobreza na sociedade 

organizada. 
C) Executar políticas de vigilância sanitária internaci-

onal. 
D) Organizar o setor de educação em saúde visando 

à formação profissional. 
E) Executar as políticas de assistência social para o 

setor filantrópico. 
 
3. Assinale a alternativa CORRETA sobre o campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

 
A) A fiscalização e a inspeção da indústria de tabaco 

e bebidas para consumo humano.  
B) A colaboração na proteção social ambiental, nela 

compreendida a educação. 
C) A formulação da política de medicamentos, equi-

pamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde. 

D) A formulação, o financiamento e a execução de 
ações de saneamento básico. 

E) A formulação, execução e produção de sangue e 
seus derivados. 

 
4. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei 

Orgânica da Saúde, um conjunto de atividades que se 
destina, por intermédio das ações de vigilância epi-
demiológica e vigilância sanitária, à promoção e pro-
teção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhado-
res submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.  
 
Assinale a alternativa CORRETA que demonstra essa 
abrangência. 

 
A) Programação e execução da listagem oficial de 

doenças originadas no processo de trabalho con-
forme o CID X. 

B) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de re-
querer ao órgão competente a interdição de má-
quina, de setor de serviço ou de todo o ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco imi-
nente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

C) A informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e a empresas sobre os riscos de 
acidente de trabalho, doença profissional e do tra-
balho, bem como resultados e exames de saúde, 
de admissão, periódicos e de demissão, respeita-
dos os preceitos da ética profissional, exceto os 
resultados de fiscalizações e avaliações ambien-
tais.  

D) A garantia ao sindicato patronal e ao sindicato dos 
trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço, quan-
do houver exposição a risco iminente para a vida 
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20 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

ODONTOLOGIA  

 
Duração total da prova: 4 horas 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 11/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
0006 
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ou saúde dos trabalhadores, exceto de todo o 
ambiente de trabalho.   

E) A execução da normatização e controle dos servi-
ços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas privadas. 

 
5. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde – SUS obedecem aos se-
guintes princípios:  

 
A) Participação da comunidade e preservação da au-

tonomia das pessoas na defesa de sua ética e 
moral. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde e utilização da vigilância sanitária para 
o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 

C) Integração, em nível executivo, das ações de sa-
úde, meio ambiente e saneamento e segmenta-
ção da assistência como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e cura-
tivos em todos os níveis de complexidade do sis-
tema. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência e participação 
da comunidade. 

E) Capacidade de resolução dos serviços em todos 
os níveis de assistência e direcionamento hierar-
quizado político-administrativo, com direção única 
em cada esfera de governo. 

 
6. O Conselho Nacional de Saúde articula as políticas e 

programas por meio de comissões intersetoriais. As-
sinale a alternativa CORRETA sobre as principais ati-
vidades dessas comissões, conforme a Lei Orgânica 
da Saúde. 

 
A) Recursos humanos; saúde da família. 
B) Alimentação e nutrição; reprodução humana. 
C) Saneamento e meio ambiente; atenção básica em 

saúde. 
D) Saúde do trabalhador; ciência e tecnologia. 
E) Ciência e tecnologia; vigilância epidemiológica. 

 
7. Assinale a alternativa CORRETA que demonstra a 

competência da direção nacional do Sistema Único de 
Saúde – SUS, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Estabelecer complementarmente os critérios, pa-

râmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano. 

B) Promover a articulação com os órgãos educacio-
nais e de fiscalização do exercício profissional, 
bem como com entidades representativas de for-
mação de recursos humanos na área de saúde. 

C) Formular, avaliar e executar as políticas de  
alimentação e nutrição. 

D) Definir as normas e mecanismos de controle, com 
órgãos afins, de agravos sobre o meio ambiente, 
ou deles decorrentes, que tenham repercussão na 
saúde humana.  

E) Coordenar, formular e normatizar as ações de  
vigilância epidemiológica. 
 

8. Assinale a alternativa CORRETA sobre o atendimento 
e internação domiciliar incluído na Lei Orgânica da 
Saúde pela Lei Federal 10.424/02. 

 
A) O atendimento e a internação domiciliares somen-

te poderão ser realizados por médicos, enfermei-
ros e assistentes sociais, com expressa concor-
dância do paciente e de sua família. 

B) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, os procedimentos prescri-
tos pelos médicos devem incluir, além da assis-
tência de enfermagem e fisioterapêuticos, também 
os previdenciários. 

C) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atua-
rão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. 

D) A internação domiciliar poderá ser realizada por 
equipes multidisciplinares reguladas que atuarão 
nos níveis da medicina curativa, terapêutica e pa-
liativa. 

E) Na modalidade de assistência de atendimento 
domiciliar, os procedimentos serão prescritos pe-
los médicos e devem ser supervisionados pela 
equipe de agentes comunitários de saúde. 

 
9. Assinale a alternativa CORRETA sobre o escopo da 

Lei Federal 8.142/90.  
 

A) Dispõe sobre a inclusão de medicamentos e pro-
cedimentos terapêuticos no Sistema Único de 
 Saúde. 

B) Dispõe sobre os procedimentos do subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.  

C) Dispõe sobre os procedimentos para acompa-
nhamento durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

D) Dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

E) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde.  

 
10. Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde – SUS é CORRETO afirmar que: 
 

A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais. 

B) os trabalhadores do SUS representam 35% da 
instância colegiada na Conferência de Saúde. 

C) as Conferências de Saúde terão sua organização 
e normas de funcionamento definidas por lei. 

D) o Conselho de Saúde é parte integrante das ins-
tâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde. 

E) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde será maioria em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
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11. Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde – 
FNS, é CORRETO afirmar: 

 

A) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional.  

B) Podem alocar despesas de custeio e de capital 
somente do Ministério da Saúde e órgãos da ad-
ministração direta. 

C) Podem alocar investimentos previstos no plano 
decenal do Ministério da Saúde. 

D) Podem alocar a cobertura das ações e serviços 
de saúde a serem implantados somente pelos Es-
tados e Distrito Federal. 

E) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Po-
der Executivo e aprovados pelo Congresso Naci-
onal. 

 
12. Assinale a alternativa CORRETA que condiz com a 

legislação federal vigente sobre as condições para os 
municípios, estados e Distrito Federal poderem rece-
ber os recursos do Sistema Único de Saúde. 

 
A) Aderir à Estratégia de Saúde da Família. 
B) Apresentar regulação em saúde. 
C) Ter vinculação com órgãos de classe. 
D) Não possuir dívidas tributárias federais. 
E) Possuir Plano de Saúde. 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA sobre as atribuições 

administrativas comuns a todas as esferas de gover-
nabilidade do Sistema Único de Saúde, conforme a 
Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 

o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso huma-
no. 

B) Definição das instâncias e mecanismos de contro-
le, avaliação e fiscalização das ações e serviços 
de saúde. 

C) Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde – SUS e os serviços pri-
vados contratados de assistência à saúde. 

D) Coordenar a rede estadual de laboratórios de sa-
úde pública e hemocentros e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização administra-
tiva. 

E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 
14. Assinale a alternativa CORRETA conforme a Lei Or-

gânica de Saúde. 
 

A) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 
municipais de previdência social não integrarão a 
direção correspondente do Sistema Único de Sa-
úde – SUS, bem como quaisquer outros órgãos e 
serviços de saúde. 

B) Fica proibido, pela legislação vigente, ao Sistema 
Único de Saúde-SUS estabelecer mecanismos de 
incentivo à participação do setor privado no inves-
timento em ciência e tecnologia. 

C) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos e privados con-
tratados, independente das cláusulas dos contra-
tos estabelecidos com as entidades privadas. 

D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram-se ao Sistema Único de Sa-
úde-SUS mediante convênio. Sua autonomia ad-
ministrativa, patrimônio, recursos humanos e fi-
nanceiros, ensino, pesquisa e extensão serão vin-
culados ao Ministério da Saúde. 

E) Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, 
os serviços de saúde das Forças Armadas pode-
rão integrar-se ao Sistema Único de Saúde-SUS, 
por meio de convênio firmado. 

 
15. Assinale a alternativa CORRETA sobre o planejamen-

to e orçamento, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 
 

A) A Comissão Nacional de Finanças do MDS esta-
belecerá as diretrizes a serem observadas na ela-
boração dos planos de saúde, em função das ca-
racterísticas epidemiológicas e da organização 
dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

B) Os planos de saúde serão facultativos para as 
programações de cada nível de direção do Siste-
ma Único de Saúde – SUS e seu financiamento 
será previsto na respectiva proposta. 

C) Será permitida a destinação de subvenções e au-
xílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa. 

D) É vedada a transferência de recursos para o fi-
nanciamento de ações não previstas nos planos 
de saúde, exceto em situações emergenciais ou 
de calamidade pública, na área de saúde. 

E) O processo de planejamento e orçamento do Sis-
tema Único de Saúde – SUS será ascendente, do 
nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deli-
berativos. 

 
16. Assinale a alternativa CORRETA sobre a garantia de 

prioridades em relação à Política Nacional para a 
Pessoa Idosa. 

 
A) Destinação privilegiada de recursos públicos e 

privados nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso. 

B) Prioridade para pessoas acima de 55 anos no re-
cebimento da restituição do Imposto de Renda.  

C) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelheci-
mento. 

D) Preferência na formulação, na execução e no fi-
nanciamento de políticas sociais públicas especí-
ficas. 

E) Financiamento prioritário para capacitação e reci-
clagem dos recursos humanos nas áreas de ge-
riatria e gerontologia e na prestação de serviços 
aos idosos. 

 
17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a dignidade 

da pessoa idosa, segundo o Estatuto do Idoso. 
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A) Opinião e expressão conforme autorização famili-
ar. 

B) Prática de esportes e de diversões sempre moni-
toradas. 

C) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públi-
cos, desde que devidamente cadastrados. 

D) Participação na vida política, associativa e cultu-
ral, desde que orientado pelo Estado. 

E) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
18. Assinale a alternativa CORRETA sobre a saúde do 

idoso, conforme o Estatuto do Idoso. 
 

A) Cadastramento da população idosa em base terri-
torial. 

B) Subsidiar e parcelar a aquisição de próteses, ór-
teses e outros recursos relativos ao tratamento. 

C) A presença de um acompanhante durante as in-
ternações de saúde é obrigatória por parte da fa-
mília. 

D) É facultada aos planos de saúde a cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade. 

E) O atendimento domiciliar, incluindo a internação, é 
facultado pelo Estado segundo a organização fa-
miliar. 

 
19. Assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos 

previdenciários e de assistência social, conforme o 
disposto no Estatuto do Idoso. 

 

A) É facultado às entidades de longa permanência 
firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. 

B) É proibida às entidades filantrópicas, ou casa-lar, 
a cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade. 

C) O acolhimento de idosos em situação de risco so-
cial, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza 
a dependência econômica para efeitos legais. 

D) A data base para o reajuste das aposentadorias e 
pensões está fixada para o Dia do Trabalho.   

E) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Re-
gime Geral da Previdência Social observarão, na 
sua concessão, que o cálculo será conforme o sa-
lário-mínimo regional.  

 
20. Assinale a alternativa CORRETA sobre as condições 

de habitação e transportes de que trata o Estatuto do 
Idoso. 

 
A) É facultada à instituição dedicada ao atendimento 

ao idoso a obrigatoriedade de manter identificação 
externa visível, além de atender toda a legislação 
pertinente. 

B) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos, inclusive nos serviços seletivos 
e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

C) A reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacio-
namentos públicos e privados é facultativa e estas 

deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao público em geral. 

D) A assistência integral na modalidade de entidade 
de longa permanência será prestada pelo Estado 
quando verificado prejuízo para a dinâmica famili-
ar, casa-lar, abandono ou carência de recursos fi-
nanceiros próprios. 

E) No sistema de transporte coletivo interestadual, 
observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas gratui-
tas por veículo, para idosos com renda igual ou in-
ferior a 2 (dois) salários-mínimos.  
 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21. Na tabela a seguir, verificamos as modificações na 

prevalência de cárie na dentição permanente (CPOD) 
em idosos entre 65-74 anos, em uma localidade após 
a interrupção da fluoretação da água de abastecimen-
to público (cidade 1) e em outra localidade não fluore-
tada (cidade 2), entre 1990 e 1998.  

 
       
 
 
 
 
 

Analisando a tabela, conclui-se que: 
 

A) a paralisação da fluoretação da água ocasiona um 
decréscimo significativo de fluoreto na placa den-
tal, aumentando o flúor incorporado ao esmalte 
durante a sua formação.  

B) após a interrupção da fluoretação da água de 
abastecimento público, houve um acentuado au-
mento na prevalência de cárie, o que pode ser 
atribuído ao efeito tópico aliado ao efeito sistêmico 
dos fluoretos. 

C) os efeitos do flúor no período pós-eruptivo são 
marcadamente mais expressivos que no período 
pré-eruptivo, o que pode ser constatado pelo seu 
efeito sobre as fóssulas e fissuras. 

D) a descontinuidade na fluoretação da água de 
abastecimento não constitui problema de saúde 
coletiva, uma vez que o valor do CPOD em 1998 
na localidade não fluoretada ainda era superior ao 
da área que interrompeu a fluoretação. 

E) pequenas quantidades de flúor interferem com os 
sistemas de cálcio-fosfato em pH alcalino, cau-
sando uma redução acentuada da perda de mine-
rais dos tecidos dentais.  

 
22. É importante observar a conexão entre doença, pes-

soa e contexto. Quanto à conduta terapêutica na clíni-
ca odontológica, é preciso levar em consideração al-
guns fatores, como a situação presente do paciente, 
sua história, ideias, expectativas e sentimentos, a ex-
periência de doença e a compreensão da pessoa na 
sua totalidade.  

 
No que se refere à abordagem da cárie dentária e a 
discussão acima, é CORRETO afirmar que: 
 

 CPOD 
Cidade 1990 1998 

1 28,66 30,28 
2 31,35 30,56 
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A) a conduta profissional quanto ao controle e trata-
mento da doença não difere da conduta para o 
tratamento das lesões visíveis.  

B) a conduta profissional quanto ao controle e trata-
mento da doença difere da conduta para o trata-
mento das lesões, uma vez que a primeira des-
considera o contexto e a pessoa. 

C) para identificar a terapêutica mais indicada, de-
vemos centrar a atenção no dente e não na pes-
soa.  

D) a conduta profissional quanto ao controle e trata-
mento da doença difere da conduta para o trata-
mento das lesões incipientes. 

E) no processo diagnóstico, o profissional deve ana-
lisar o indivíduo no contexto social, e não apenas 
o dente, ao propor o tratamento adequado. 

 
23. Segundo o Ministério da Saúde, a agregação de flúor 

ao tratamento da água beneficiou mais de 70 milhões 
de brasileiros, sendo que há resultados comprovando 
a eficiência. Na tabela a seguir, verificamos a fluoreta-
ção das águas de abastecimento no Brasil. 

 
Ano População População com água fluoretada 

  n % 
1958 65.000.000 395.000 0,61 
1963 76.000.000 1.000.000 1,80 
1977 113.000.000 10.000.000 10 
1982 123.000.000 25.000.000 20 
1995 155.000.000 65.000.000 42 

 
 

Com base nos dados apresentados, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) o crescimento populacional no Brasil ocorre em 

proporção geométrica, enquanto a cobertura por 
fluoretação das águas de abastecimento aumenta 
em proporção aritmética. 

B) até a década de 1980, o aumento da cobertura 
populacional por água fluoretada é expressivo e 
suplanta as taxas de crescimento populacional. 

C) ainda que tenha ocorrido aumento da cobertura 
por fluoretação das águas de abastecimento em 
números relativos, o mesmo não ocorreu em nú-
meros absolutos. 

D) até a década de 1960, o aumento da cobertura 
populacional por água fluoretada é expressivo, po-
rém, é inferior às taxas de crescimento populacio-
nal. 

E) nos anos 1990, verifica-se o aumento da cobertu-
ra por água fluoretada em números relativos, po-
rém, o mesmo não ocorre em números absolutos. 

 
24. A fluorose é uma intoxicação crônica provocada pelo 

fluoreto, caracterizando-se pelo aparecimento de pe-
quenas estrias esbranquiçadas na fluorose muito leve, 
até manchas pretas na fluorose severa. Com base no 
texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A fluorose é causada pela aplicação contínua de 

fluoreto tópico em áreas de água fluoretada. 
B) A causa da fluorose é a ingestão contínua de fluo-

reto nos programas de bochechos com fluoretos. 

C) A fluorose é causada pelo excesso de flúor dispo-
nível, utilizado sob a forma de aplicações tópicas, 
bochechos e dentifrícios. 

D) A fluorose é causada pelo uso contínuo de águas 
de abastecimento com teor de flúor acima de 1,4 
ppm 

E)  A fluorose é causada pela ingestão frequente de 
águas minerais em locais com água de abasteci-
mento fluoretada. 

 
25. Os dois gráficos a seguir mostram os resultados dos 

índices CPO-D e CEO-D em diferentes faixas etárias, 
resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos 
no Brasil – SB Brasil 2003 e 2010. De acordo com es-
ses resultados, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
 

 
 
 

A) Na faixa etária de 65 a 74 anos, o índice CPO-D 
teve leve diminuição entre 2003 e 2010, sendo 
que isto se deve provavelmente ao aumento ao 
acesso ao dentista e instalação de próteses den-
tárias. 

B) Houve uma redução do CPO-D aos 5 anos de 
idade, de 2,8 para 2,43, porém, o componente ca-
riado permanece elevado. 
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C) A assistência odontológica não é satisfatória e re-
flete uma deterioração da condição de saúde bu-
cal no período de 2003 a 2010. 

D) O tratamento restaurador compensa a ausência 
de medidas de prevenção da cárie dentária, como 
a fluoretação das águas de abastecimento públi-
co. 

E) A redução do componente cariado é compensada 
pelo aumento do componente obturado e não re-
flete uma melhora significativa da saúde bucal. 

 
26. Em relação à discussão sobre evidências de efetivi-

dade do controle da doença periodontal, é INCOR-
RETO afirmar:  

 
A) Medidas para o controle e manutenção da doença 

periodontal incluem ações voltadas para o pacien-
te no sentido de orientá-lo e motivá-lo para o au-
tocontrole do biofilme dental. 

B) Resultados de estudos comparando a eficácia na 
remoção do biofilme dental com diferentes méto-
dos de escovação não demonstram nenhuma di-
ferença estatística.  

C) Não há dúvidas de que a remoção ou a redução 
de micro-organismos periodontopatogênicos (bac-
térias do biofilme dental) é a única forma de con-
trolar a doença periodontal, isso envolve a educa-
ção e a motivação para que o paciente realize um 
adequado autocontrole. 

D) O acompanhamento profissional (intervalos de 3 a 
6 meses) é fundamental para que os níveis de sa-
úde periodontal e bucal sejam mantidos; pacien-
tes que não são submetidos a uma terapia de 
manutenção apresentam recorrência.  

E) Estudos sobre a eficiência da educação e promo-
ção de saúde concluíram que é mais funcional a 
instrução coletiva, com apenas um contato com o 
paciente, sendo que estas alcançaram modifica-
ções positivas nos escores de biofilme dental e 
sangramento gengival. 

 
27. Ao longo dos últimos anos, vem sendo discutida na 

área de Saúde e foi formulada a filosofia de Promoção 
de Saúde Bucal. Em relação a essa filosofia, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
A) o tratamento odontológico já foi centrado apenas 

no tratamento das lesões das doenças bucais. 
Hoje em dia, sabe-se que essas lesões ocorrem 
devido ao desequilíbrio do binômio saúde-doença. 

B) o atendimento odontológico deve ocorrer de ma-
neira unidirecional e unidisciplinar, pois a boca 
não é independente do organismo. 

C) em relação aos idosos, deve-se apenas atendê-
los em centros especializados, dando ênfase às 
necessidades de próteses dentárias. 

D) a filosofia de prevenção tem demonstrado uma 
redução do CPO-D na população, sendo este um 
resultado concreto, mais abrangente e eficiente 
que a filosofia de promoção de saúde. 

E) o desenvolvimento de métodos para diagnóstico 
precoce de cárie e doença periodontal cria condi-
ções para determinar o tratamento mais específi-

co a cada paciente, independente da avaliação de 
risco. 
 

28. Em relação à Atenção Básica e o Idoso, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) O idoso requer uma avaliação global que, fre-

quentemente, envolve a atenção de diversas es-
pecialidades, não só pelo processo fisiológico do 
envelhecimento como também, na maioria das 
vezes, por apresentar alterações sistêmicas múlti-
plas associadas às respostas inadequadas às 
drogas específicas. 

B) A compreensão da situação sistêmica, emocional, 
cognitiva, social e econômica do idoso é importan-
te para a formulação de um plano preventi-
vo/terapêutico adequado à sua realidade. 

C) A maioria dos medicamentos tem efeitos colate-
rais na cavidade bucal (exemplo: gosto metálico, 
falta de paladar, xerostomia, câncer de boca e 
candidíase). É necessário interação da equipe de 
saúde para discutir a revisão das prescrições. 

D) A intensidade das doenças bucais, o estado de 
conservação dos dentes e a prevalência de eden-
tulismo são reflexos, principalmente, da sua con-
dição de vida e do acesso às ações e serviços em 
saúde bucal, com forte componente social. 

E) A falta de saliva é uma queixa comum entre os 
idosos. Além de manifestação comum ao enve-
lhecimento normal, pode ser causada por medi-
camentos, falta de ingestão de líquidos, estresse 
e tratamento com radiação. A xerostomia causa 
maior risco à cárie dentária, incômodo no uso da 
prótese, perda do paladar, mau hálito, lábios res-
secados e dificuldades na mastigação, deglutição 
e fala. 

 
29. Quando se pretende o diagnóstico integral do pacien-

te, é importante considerar que: 
 

I. o profissional que adota o modelo da promoção 
de saúde é um manejador de estratégias que visa 
a melhoria da qualidade de vida do paciente. 

II. o conhecimento do ambiente familiar permite ao 
profissional avaliar melhor as alternativas de tra-
tamento. 

III. a humanização do atendimento exige do profissi-
onal uma postura mais ética e uma atitude menos 
biológica. 

 
Estão corretas APENAS as afirmativas: 

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

 
30. Segundo o SB Brasil (2010), dos indivíduos examina-

dos na faixa etária de 65 a 74 anos, a maior necessi-
dade foi a de prótese parcial para os dois maxilares, 
sendo que a maior necessidade estava na região 
Nordeste (26,0%) e a menor na região Sul (14,3%). 
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Em relação à prótese total, observou-se necessidade 
em um maxilar em 17,9% dos indivíduos examinados, 
sendo a maior proporção na região Norte (23,4%) e a 
menor na Sul (14,3%). Uma proporção de 15,4% das 
pessoas necessitava prótese total nos dois maxilares, 
sendo a maior necessidade na região Norte (17,6%) e 
a menor na região Sul (6,9%).  

 

Com relação à organização de serviços de saúde  
bucal, analise as afirmativas a seguir. 

 
I. O modelo assistencial ainda está voltado para a 

cura da doença cárie, sendo esta mutiladora, o 
que gera um quadro elevado de edentulismo nos 
idosos. 

II. As políticas de saúde no Brasil devem ser mais 
voltadas para ações de prevenção e promoção 
saúde, elevando o grau de conhecimento dos pa-
cientes sobre saúde bucal. 

III. Há necessidade de um aumento de centros espe-
cializados e laboratórios para atender às necessi-
dades dos pacientes.  

IV. A grande diferença observada entre regiões Norte 
e Nordeste versus Sul e Sudeste deve-se ao tra-
tamento odontológico com maior eficiência em 
crianças nas duas primeiras regiões e nas duas 
últimas o tratamento odontológico ser mais focado 
na faixa etária de idosos. 

V. Mesmo com a alta demanda de necessidade de 
prótese dentária, o governo brasileiro deve per-
manecer enfatizando o tratamento apenas em cri-
anças, que ainda possuem alto índice CPO-D. 

 
É correto APENAS o que se afirma em: 

 
A) I, II e IV. 
B) I, II e III. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 
E) I, IV e V. 

 
31. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Reso-

lução CFO-118/2012, regula os direitos e deveres do 
cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares 
das entidades, em âmbito público e/ou privado. Con-
sidere os seguintes direitos e deveres: 

 
I. diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 

liberdade de convicção, nos limites de suas atri-
buições, observados o estado atual da ciência e 
sua dignidade profissional. 

II. recusar-se a exercer a profissão em âmbito públi-
co ou privado onde as condições de trabalho não 
sejam dignas, seguras e salubres. 

III. guardar sigilo a respeito das informações adquiri-
das no desempenho de suas funções. 

IV. manter atualizados os conhecimentos profissio-
nais, técnico-científicos e culturais, necessários ao 
pleno desempenho do exercício profissional. 

 
Segundo a regulamentação citada, são deveres e  
direitos dos profissionais que atuam em Odontologia: 

 

A) III e IV, apenas.  
B) I, II e III, apenas.  
C) I, III e IV, apenas.  
D) II, III e IV, apenas.  
E) I, II, III e IV. 

 
 
32. De acordo com a tabela abaixo do último levantamen-

to epidemiológico do Brasil em 2010 e o Índice Perio-
dontal Comunitário (CPI), observa-se um aumento da 
doença periodontal com o aumento da idade da popu-
lação. Este índice foi utilizado para observar sangra-
mento e cálculo na faixa etária de 12 anos e sangra-
mento, cálculo, bolsas periodontais rasas (de 3 a 5 
mm) e profundas (6 mm ou mais) nas faixas etárias de 
15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos. 

 
Percentual de indivíduos segundo Condição Periodon-
tal medida pelo Índice Periodontal Comunitário (CPI), 
faixa etária de 65 a 74 anos e região. SB Brasil 2010 

 
  

Hígido Sangra-
mento Cálculo Bolsa 

Rasa 
Bolsa 

Profunda 
Excluí-

do 

Região n % % % % % % 

Norte 1.581 0,2 0,2 2,8 1,6 0,3 95,0 

Nordeste 2.171 2,1 0,3 4,0 2,6 0,8 90,3 

Sudeste 1.158 1,8 0,1 4,2 2,6 0,9 90,5 

Sul 1.119 2,5 0,6 5,2 2,2 0,7 88,7 

Centro-
Oeste 1.087 1,0 0,0 3,0 3,4 1,3 91,3 

Brasil 7.116 1,8 0,2 4,2 2,5 0,7 90,5 

 
 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a re-
lação proposta entre elas: 

 
I. As bolsas rasas e profundas aparecem com 

baixa prevalência na população de idosos 
brasileiros, sendo expresso em termos popu-
lacionais respectivamente de 2,5% e 0,7%. A 
maior prevalência para esta faixa etária é de 
cálculo dentário. 

PORQUE 
II. A população de idosos possui uma alta preva-

lência de dentes excluídos, com maior preva-
lência no Norte (95%) e menor no Sul 
(88,7%). 

 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

mas a II não é uma justificativa correta da I. 
B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 

uma proposição falsa. 
C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

a II é uma justificativa correta da I. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 
33. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Reso-

lução CFO-118/2012, regula os direitos e deveres do 
cirurgião-dentista trabalhando dentro de ambiente 
hospitalar. Analise os seguintes itens: 
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I. Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir 
paciente em hospitais públicos e privados, com ou 
sem caráter filantrópico, respeitadas as normas 
técnico-administrativas das instituições. 

II. As atividades odontológicas exercidas em hospital 
obedecerão às normatizações pertinentes. 

III. Constitui infração ética fazer qualquer intervenção 
fora do âmbito legal da Odontologia. 

IV. Constitui infração ética afastar-se de suas ativida-
des profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro cirurgião-dentista encarregado do 
atendimento de seus pacientes internados ou em 
estado grave. 

 
Segundo a regulamentação citada da Odontologia 
Hospitalar, estão CORRETAS: 

 
A) III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV.  
C) I, II e III, apenas.  
D) I, III e IV, apenas.  
E) II, III e IV, apenas.  

 
34. No processo de diagnóstico integral do paciente,  

analise as proposições a seguir. 
 

I. O contexto familiar tem marcada relação com o 
processo saúde/doença. 

II. A faixa etária a partir dos 60 anos é um período 
do ciclo de vida em que há aumento do risco ao 
desenvolvimento de doenças bucais. 

III. Uma avaliação dos hábitos dietéticos do paciente 
é recomendada. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) Somente II e III estão corretas. 
C) Somente I está correta. 
D) Somente I e III estão corretas. 
E) Somente III está correta. 

 
35. O Sistema Único de Saúde – SUS representou uma 

grande conquista para a saúde da população brasilei-
ra. Em relação ao seu marco conceitual, é CORRETO 
afirmar que: 

 

A) foi um tema da Conferencia de Adelaide. 
B) foi apresentado em detalhes no relatório Lalonde. 
C) foi um dos princípios adotados na carta de Alma 

Ata. 
D) foi discutido e aprovado na Constituição de 1988. 
E) mereceu discussão e aprovação na Constituição 

de 1930. 
 
36. Sobre a candidíase bucal, é CORRETO afirmar que:  
 

A) O tratamento da candidíase bucal com nistatina, 
aplicada em suspensão ou creme, é frequente-
mente utilizado. 

B) é uma infecção viral bucal oportunista que se de-
senvolve na presença de fatores predisponentes. 

C) os agentes etiológicos mais frequentes são a 
Candida pseudotropicalis e a Candida parapsilo-
sis. 

D) as localizações preferenciais da candidíase bucal 
incluem a mucosa labial, ventre da língua e o pa-
lato. 

E) os fatores predisponentes ao seu desenvolvimen-
to incluem obesidade e a presença de diabetes 
melittus. 

 
37. Quais os principais tipos de candidíase aguda que 

podem acometer um paciente idoso, sob terapia com 
antibióticos de amplo espectro?  

 
A) Candidíase atrófica crônica e queilite angular. 
B) Glossite romboidal mediana e pseudomembrano-

sa.  
C) Candidíase atrófica aguda e atrofia papilar central. 
D) Candidíase atrófica crônica e pseudomembrano-

sa. 
E) Candidíase atrófica aguda e pseudomembranosa. 

 
38. Paciente do sexo masculino, 62 anos, trabalhador da 

zona rural, foi admitido no hospital com queixa de 
perda significativa de peso, sudorese noturna, tosse 
produtiva e dificuldades durante a alimentação em 
função da presença de múltiplas ulcerações bucais lo-
calizadas na mucosa alveolar inferior posterior direita, 
gengiva superior na região de dentes 22, 23 e 24 e 
mucosa labial inferior. Esse quadro clínico é caracte-
rístico de uma infecção fúngica conhecida como: 

 
A) candidíase crônica hiperplásica. 
B) blastomicose sul-americana. 
C) actinomicose. 
D) gengivoestomatite herpética. 
E) criptococose. 

 
39. Sobre as lesões cancerizáveis bucais, é CORRETO 

afirmar que:  
 

A) a eritroplasia é a lesão cancerizável mais comum, 
acometendo preferencialmente soalho de boca e 
língua. 

B) a queilite actínica apresenta significativa predile-
ção por pacientes do sexo masculino, acometen-
do preferencialmente o lábio superior. 

C) a maioria das leucoplasias acometem preferenci-
almente vermelhão do lábio, mucosa jugal e gen-
giva. 

D) a leucoplasia acomete preferencialmente mulhe-
res, sendo o uso do álcool o principal fator predis-
ponente. 

E) as leucoplasias apresentam maior potencial de 
transformação maligna quando comparadas às 
eritroplasias. 

 
40. Qual a localização intrabucal mais comum da candidí-

ase atrófica aguda?  
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A) Língua. 
B) Soalho bucal. 
C) Vestíbulo bucal. 
D) Palato duro. 
E) Palato mole. 

 
41. A xerostomia é uma alteração frequentemente presen-

te em pacientes idosos. Sobre ela, é CORRETO afir-
mar que: 

 
A) é a sensação subjetiva de boca seca e sempre 

está associada à hipofunção salivar, levando a di-
ficuldades durante mastigação e deglutição. 

B) pode ser causada por diversos medicamentos 
como antidepressivos, anti-hipertensivos e 
 anti-histamínicos. 

C) o diabetes melittus não pode ser considerado uma 
das possíveis causas da xerostomia. 

D) para o estabelecimento do diagnóstico, é impor-
tante mensurar apenas o fluxo salivar em repou-
so. 

E) o dorso da língua apresenta-se geralmente fissu-
rado e com atrofia das papilas filiformes, entretan-
to, o paciente não relata disgeusia. 

 
42. O câncer bucal caracteriza-se pelo crescimento des-

controlado de células neoplásicas aberrantes, sendo 
considerado um grande problema de saúde pública, 
no qual múltiplos fatores contribuem para sua ocor-
rência, entre os quais se destaca o uso do tabaco, 
que é potencializado pelo etilismo. Dentro desse con-
texto, a realização de um exame clínico detalhado da 
cavidade bucal auxilia na detecção precoce dessa ne-
oplasia, cujas localizações preferencialmente acome-
tidas são: 

 
A) Lábios, soalho de boca e língua.  
B) Soalho de boca, palato duro e língua. 
C) Palato mole, língua e soalho de boca.  
D) Língua, mucosa jugal e palato mole. 
E) Lábios, língua e palato duro. 

 
43. O cirurgião-dentista é um profissional que apresenta 

um papel fundamental na equipe oncológica, visto que 
o tratamento radio e/ou quimioterápico pode causar 
diversas complicações bucais. Sobre esse tema, é 
CORRETO afirmar que:  

 
A) para prevenir as cáries de radiação, o paciente 

deve ser orientado a manter uma excelente higie-
ne bucal, entretanto, o uso de flúor deve ser evi-
tado, por essa substância ser um potencial agente 
irritante à mucosa. 

B) a herpes simples é a infecção secundária mais 
frequente em pacientes sob terapia antineoplási-
ca. 

C) a mucosite desenvolve-se, em geral, entre o séti-
mo e décimo quarto dias após a administração do 
agente quimioterápico.  

D) a mucosite desenvolve-se em cerca de 40% dos 
pacientes submetidos à quimioterapia e, em geral, 
afeta a mucosa bucal ceratinizada. 

E) para o tratamento da osteorradionecrose, a oxige-
noterapia hiperbárica é contraindicada, pois esta 
pode reduzir a microvascularização óssea. 
 

44. Os idosos fazem parte de um segmento populacional 
que vem apresentando, nos últimos anos, um signifi-
cativo aumento na expectativa de vida. Em função 
disso, torna-se necessário cada vez mais o aprimora-
mento na avaliação destes pacientes, que apresentam 
inúmeras alterações anatomofisiológicas, as quais fa-
zem parte do processo de envelhecimento. Sobre o 
exame clínico do paciente idoso, é CORRETO afirmar 
que:  

 
A) a avaliação realizada tradicionalmente, na qual 

todos os sinais e sintomas presentes devem ser 
correlacionados a uma única doença, é a melhor 
forma de facilitar e agilizar o atendimento do paci-
ente idoso e, consequentemente, propiciar a ela-
boração de um correto diagnóstico. 

B) durante o exame físico intrabucal, alterações co-
mumente encontradas incluem a hipossalivação, 
disgeusia, alterações no pH bucal e na placa bac-
teriana e, ainda, infecções fúngicas como a sar-
coidose. 

C) os exames complementares são muito importan-
tes para uma avaliação completa do paciente ido-
so, sobretudo aqueles que apresentam doenças 
crônicas como o diabetes melittus ou distúrbios 
hematológicos; entretanto, a solicitação desses 
exames deve ser realizada sempre pelo médico. 

D) é importante realizar a anamnese tanto com o pa-
ciente idoso (principalmente aqueles com idade 
superior a 80 anos) quanto com seu cuidador, 
pois este paciente necessita de uma avaliação 
minuciosa de sua saúde geral e não apenas uma 
avaliação específica quanto à queixa que o levou 
à consulta. 

E) durante a consulta odontológica é fundamental 
aferir a pressão arterial do paciente. Recomenda-
se que sejam realizadas duas aferições, em mo-
mentos distintos, com o paciente deitado, sendo a 
média dessas duas aferições utilizada como a 
medida final. 

 
45. Paciente do sexo feminino, 62 anos, leucoderma, 

compareceu para atendimento queixando-se de des-
conforto intrabucal em mucosas jugais. Durante a 
anamnese, a paciente referiu estar utilizando sertrali-
na desde que ficou viúva, há quatro meses. O exame 
físico intrabucal mostrou a presença de lesões bran-
cas rendilhadas, localizadas em mucosa jugal posteri-
or direita e borda lateral de língua bilateralmente. 
Considerando o quadro clínico apresentando, o diag-
nóstico clínico mais provável é de:  

 
A) líquen plano reticular.  
B) líquen plano erosivo. 
C) líquen plano atrófico. 
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D) líquen plano bolhoso. 
E) lúpus eritematoso sistêmico. 

 
46. A síndrome da ardência bucal é classificada como 

uma disestesia, na qual o paciente refere a presença 
de uma sensação de queimação na mucosa bucal 
sem apresentar alterações clínicas evidentes durante 
o exame. Sobre a síndrome da ardência bucal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) a etiologia é incerta, entretanto, vários fatores têm 

sido associados ao seu aparecimento, sendo o 
principal o uso de anti-hipertensivos e diuréticos. 

B) o local frequentemente acometido por esta altera-
ção é a mucosa jugal bilateralmente, seguida pela 
língua. 

C) as mulheres são significativamente mais afetadas 
do que os homens e, em geral, essas alterações 
iniciam após a menopausa. 

D) juntamente com a estomatodinia, o paciente sem-
pre refere a presença de alteração do paladar. 

E) clinicamente não se observam alterações, entre-
tanto, os pacientes apresentam trombocitopenia. 

 
47. A profilaxia antibiótica prévia à realização de procedi-

mentos odontológicos invasivos em pacientes idosos 
que possuem risco elevado para o desenvolvimento 
de endocardite infecciosa está indicada a seguir,  
EXCETO em:  

 
A) Valva cardíaca protética. 
B) Hipertensão arterial.  
C) Endocardite infecciosa prévia. 
D) Doença cardíaca congênita. 
E) Pacientes que receberam transplante cardíaco e 

desenvolveram valvulopatia cardíaca. 
 
48. Em função da grande quantidade de alterações e/ou 

doenças que afetam os tecidos bucais, muitas vezes o 
cirurgião-dentista necessita realizar alguns exames 
complementares. Sobre os exames complementares, 
é CORRETO afirmar que:  

 
A) o hemograma não mostra dados importantes em 

um paciente idoso que apresenta quadro infeccio-
so.  

B) a contagem global de eritrócitos é o indicador 
mais utilizado para o diagnóstico de anemia. 

C) a citologia esfoliativa é uma técnica que consiste 
na remoção de células de uma lesão com a finali-
dade de avaliar as características do tecido con-
juntivo. 

D) as biópsias podem ser classificadas em excisio-
nal, incisional, punção aspirativa por agulha fina e 
PCR. 

E) a biópsia é um procedimento que consiste na re-
moção de um fragmento de tecido vivo para pos-
terior análise histopatológica. 
 

49. Paciente do sexo feminino, 71 anos, foi encaminhada 
pelo médico oncologista para avaliação odontológica, 

pois, após o início do tratamento antineoplásico, devi-
do a uma metástase óssea de câncer de mama, evo-
luiu com um quadro de necrose óssea em mandíbula 
após a exodontia do dente 36. Durante a anamnese, a 
paciente referiu ter iniciado o tratamento oncológico 
com pamidronato e quimioterapia há oito meses. Re-
latou também ser portadora de diabetes melittus, 
apresentou histórico de tabagismo por aproximada-
mente 51 anos e referiu que a exodontia foi realizada 
30 dias antes da consulta odontológica atual. O exa-
me físico intrabucal mostrou uma área de necrose ós-
sea na região do dente 36, com o tecido circunjacente 
inflamado, sem a presença de drenagem de secreção 
purulenta. De acordo com a história e características 
clínicas apresentadas, o diagnóstico dessa paciente é:  

 
A) osteonecrose associada ao uso de bisfosfonatos. 
B) osteorradionecrose. 
C) osteopetrose. 
D) osteíte alveolar. 
E) osteíte condensante. 

 
50. Sobre a queilite angular em pacientes idosos, é 

CORRETO afirmar que:  
 

A) é resultado de excessiva exposição solar. 
B) a lesão diminui após o uso de protetores solares 

labiais. 
C) pode ocorrer em pacientes com redução da  

dimensão vertical de oclusão. 
D) o tratamento consiste preferencialmente na admi-

nistração de antifúngicos sistêmicos. 
E) é classificada como uma lesão cancerizável. 
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