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15. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

primeira comemoração da maior festa 

religiosa de Porteiras ocorre em 1934, 

realizada pela Professora Maria do Carmo 

Simplício. Em reconhecimento ao feito, em 

2005 a cidade homenageou a professora: 

 

A) Nomeando a principal avenida da cidade com 

o nome de Professora Maria do Carmo 

Simplício; 

 

B) Estabelecendo o aniversário da Professora 

Maria do Carmo Simplício como feriado 

municipal; 

 

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e 

nomeando-a de Biblioteca Professora Maria 

do Carmo Simplício; 

 

D) O município criou em 2005 a Escola 

Profissionalizante Professora Maria do 

Carmo Simplício em homenagem a primeira 

realizadora da maior festa religiosa da 

cidade; 

 

E) O município de Porteiras criou em 2005 o 

museu Professora Maria do Carmo 

Simplício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTISTA 

 

 

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Código de Ética Odontológica regula os 

direitos e deveres do cirurgião-dentista, 

profissionais técnicos e auxiliares, e 

pessoas jurídicas que exerçam atividades 

na área da Odontologia. De acordo com 

este documento constituem infrações 

éticas, EXCETO  
 
A) Intervir, quando na qualidade de perito ou 

auditor, nos atos de outro profissional, ou 

fazer qualquer apreciação na presença do 

examinado, reservando suas observações, 

sempre fundamentadas, para o relatório 

sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado 

a quem de direito. 
 
B) Considerar na fixação dos honorários 

profissionais fatores como condição sócio-

econômica do paciente, conceito do 

profissional e a cooperação do paciente 

durante o tratamento. 
 
C) Negar, na qualidade de profissional 

assistente, informações odontológicas 

consideradas necessárias ao pleito da 

concessão de benefícios previdenciários ou 

outras concessões facultadas na forma da Lei, 

sobre seu paciente, seja por meio de 

atestados, declarações, relatórios, exames, 

pareceres ou quaisquer outros documentos 

probatórios, desde que autorizado pelo 

paciente ou responsável legal interessado. 
 
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 
 
E) Executar procedimentos como técnico em 

prótese dentária, técnico em saúde bucal, 

auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese 
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dentária, além daqueles discriminados na Lei 

que regulamenta a profissão e nas resoluções 

do Conselho Federal de Odontologia. 

 

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Índice CPO-D é largamente utilizado no 

âmbito dos levantamentos epidemiológicos 

em Saúde Bucal. Sobre ele podemos 

afirmar CORRETAMENTE que: 
 
A) A letra D do acrônimo utilizado na 

denominação do índice refere-se a “dentes 

examinados”, para diferenciar este indicador 

de outro que trata de “superfícies dentárias 

examinadas” (CPO-S). 
 
B) É obtido mediante exame da coroa e raiz do 

dente, permitindo incluir as cáries 

radiculares. 
 
C) Informa sobre o ataque da cárie, retratando e 

diferenciando a etiologia das perdas dentais, 

como motivadas por doença periodontal, por 

motivos protéticos ou por razões 

ortodônticas. 
 
D) È um levantamento epidemiológico eficiente 

no que diz respeito ao diagnóstico pois 

proporciona uniformidade de interpretações 

dos estágios iniciais da cárie, por parte dos 

examinadores, evitando subestimação do 

índice quando cáries de esmalte deixam de 

ser consideradas. 
 
E) O método do cálculo do índice CPO-D 

consiste na razão entre o número total de 

dentes permanentes cariados (incluindo neste 

componente os dentes com extração 

indicada), perdidos e obturados em crianças 

examinadas, de 12 anos de idade, e o número 

de crianças residentes examinadas, de 12 

anos de idade. 

 

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

primeiro contato é crucial e deve ser um 

encontro atencioso entre paciente e 

profissional, onde este deve direcionar 

todo esforço para que se estabeleça uma 

comunicação harmoniosa e verdadeira, 

fazendo com que o paciente se sinta foco 

de interesse do profissional. É ainda uma 

oportunidade para praticar o cuidado de 

forma holística, contribuindo para a 

prevenção de agravos e colaborando com o 

diagnóstico de alterações na região 

anatômica de atuação profissional do 

Cirurgião-dentista. Desta forma, no que se 

refere ao exame extra-bucal, assinale 

apenas a alternativa INCORRETA: 
 
A) Os olhos deveriam ser examinados buscando 

características como vermelhidão, 

perceptível no trauma, em doenças oculares 

ou na Síndrome de Sjögren. 
 
B) Na inspeção do pescoço, deve ser observado 

particularmente o aumento de volume ou 

abscesso, seguido por uma palpação 

cuidadosa de todos os linfonodos cervicais, 

glândulas salivares e tireóide, pesquisando 

aumento de volume ou sensibilidade. 
 
C) O pescoço é melhor examinado observando o 

paciente de frente, verificando alguma 

assimetria ou tumefação evidente, depois 

posicionando-se atrás do paciente sentado 

para apalpar os linfonodos.  
 
D) Os linfonodos submentonianos superficiais 

são examinados suavemente com os dedos, 

pois eles somente podem ser comprimidos 

contra o músculo esternocleidomastóideo, 

uma estrutura macia. Já os linfonodos 

cervicais são examinados inclinando-se a 

cabeça do paciente para frente e deslizando 

os dedos contra a parte interna da mandíbula. 
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E) Os linfonodos submandibulares devem ser 

examinados com a cabeça do paciente 

inclinada para o lado o qual está sendo 

investigado. Há necessidade de se diferenciar 

glândula submandibular de linfonodos 

submandibulares. A palpação bimanual com 

um dedo no soalho da boca pode auxiliar. 

 

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A dor 

que se origina no periodonto é mais 

prontamente localizada do que a dor 

pulpar. A melhor capacidade de localizar 

a fonte da dor pode ser atribuída à 

sensibilidade proprioceptiva e 

mecanoceptora do periodonto, que se 

encontra ausente na polpa. Embora a 

localização do dente afetado seja 

freqüentemente precisa, em até metade 

dos casos a dor é difusa e irradia-se para o 

osso gnático onde está o dente afetado. 

Sobre este tipo de dor, podemos afirmar 

que está INCORRETA a alternativa: 
 
A) Costuma estar associada ao desconforto 

ocasionado pela pressão no dente afetado e 

em geral não é agravada por calor nem frio. 
 
B) Durante o exame do dente afetado, este é 

prontamente localizado por meio de 

percussão dentária. 
 
C) É espontânea na fase inicial, de intensidade 

moderada a grave, persiste por períodos 

longos de tempo (horas), e é exacerbada pela 

mastigação com o dente afetado e, em casos 

mais avançados, mesmo ao fechar a boca e 

colocar o dente afetado suavemente em 

contato com os dentes antagonistas. Nesses 

casos, há a sensação de que o dente está 

“crescido” (extruído) e é muito sensível ao 

toque.  
 

D) Geralmente é melhor tolerada do que as 

dores paroxísticas e insuportáveis da pulpite, 

pode ser associada com sensibilidade à 

palpação na região vestibular/periapical com 

precisão, e o paciente é capaz de indicar o 

dente afetado. 
 
E) Geralmente é associada com um dente com 

vitalidade pulpar e associada com 

sensibilidade à palpação na região cervical. 

 

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) As 

lesões bucais vermelhas são comuns e, 

usualmente, causadas por inflamação 

como ,por exemplo, infecções nas mucosas 

como a candidíase. Entretanto, estas lesões 

podem ser perigosas e significar uma 

displasia severa ou uma neoplasia 

maligna. Quanto aos tipos de lesões 

vermelhas, assinale apenas a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) Lesões exofíticas 

B) Lesões focais 

C) Lesões multifocais 

D) Lesões discóides 

E) Lesões difusas 

 

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os tipos de materiais dentários, quanto ao 

seu uso, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) Materiais dentários preventivos 

correspondem a cimentos, materiais 

aplicados em uma camada fina para selar 

fóssulas e fissuras, ou material restaurador 

que libera um agente terapêutico com flúor e 

/ou íons mineralizadores para prevenir ou 
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interromper a desmineralização da estrutura 

dentária.  
 
B) Materiais dentários restauradores podem ser 

substâncias metálicas, cerâmicas, 

metalocerâmicas ou resinosas, usadas para 

substituir, reparar ou reconstruir dentes ou 

melhorara a estética. 
 
C) Materiais restauradores diretos são cimentos, 

metais ou compósitos de base resinosa, que 

são inseridos e conformados intra ou extra-

oralmente para restaurar ou melhorar a 

estética de elementos dentais. 
 
D) Materiais restauradores indiretos são 

cerâmicas, metais ou materiais 

metalocerâmicos, bem como resinas 

compostas, usadas extra-oralmente para 

produzir próteses, cujos objetivos sejam 

melhorar a estética e/ou restaurar dentes 

danificados . 
 
E) Materiais restauradores provisórios são 

cimentos ou materiais resinosos utilizados 

por um período que pode variar entre poucos 

dias até vários meses, com o objetivo de 

restaurar ou substituir dentes ou estrutura 

dentária perdida até que uma prótese ou 

restauração possa ser confeccionada. 

 

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Na 

confecção de restaurações em amálgama 

dental, as etapas operatórias são 

relevantes para o desempenho clínico da 

mesma. Considerando a etapa de 

condensação, assinale a assertiva 

CORRETA: 
 
A) A exigência mais importantes da técnica de 

condensação é que o mínimo de excesso de 

mercúrio seja removido para que a 

restauração final não seja porosa. 
 

B) São componentes importantes da 

condensação o uso da força máxima, o uso de 

condensadores de tamanho adequado em 

relação ao tamanho da cavidade, e o uso de 

porta-amálgamas eficientes.  
 
C) Embora em geral sejam recomendadas 

pressões de condensação de 5-9 N, pressões 

menores de condensação fornecerão um 

resultado mais eficiente. 
 
D) A colocação de pequenos incrementos não só 

levará à formação de grandes quantidades de 

γ1 e γ2, mas também produzirá alto nível de 

porosidade. 
 
E) A condensação dos amálgamas de liga 

esférica e dos sistemas de partículas tipo 

limalha requer abordagem idêntica quanto à 

alta pressão de condensação e uso de 

condensadores de pequeno diâmetro. 

 

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

dentina é um substrato dental cujas 

peculiaridades interferem no desempenho 

de restaurações adesivas em resina 

composta. Considerando as assertivas 

como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), 

assinale a alternativa que representa a 

sequência correta: 
 
(  ) A dentina é composta de aproximadamente 

70% de matéria inorgânica, 20% de material 

orgânico e 10% de água por peso. O material 

inorgânico é principalmente a hidroxiapatita, 

e o material orgânico é predominantemente 

colágeno. 
 
(  ) Um aspecto característico da dentina é o 

arranjo dos túbulos dentinários que 

atravessam toda a espessura. A presença 

desses túbulos torna a dentina permeável às 

drogas, substâncias químicas e toxinas, que 

podem se difundir pela dentina e lesionar 

polpa. 
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(  ) A composição heterogênea da dentina torna-

a um substrato particularmente fácil para 

união com um adesivo. 
 
(  ) A pressão diferencial entre esmalte e o 

soalho dentinário causa o bombeamento do 

fluido para fora dos prismas, o que facilita a 

criação de uma superfície dentinária seca,  A 

secagem vigorosa de esmalte e dentina são 

preconizadas, com cautela.  
 
A) V, V, F, F 

B) V, F, F, V 

C) V, F, V, F 

D) F, F, V, V 

E) F, V, F, V 

 

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

radiografia panorâmica (também 

chamada de pantomografia) é uma técnica 

que produz uma única imagem 

tomográfica das estruturas faciais que 

inclui ambos os arcos dentários, maxilar e 

mandibular, e suas estruturas de suporte. 

Radiografias panorâmicas são mais úteis 

clinicamente para o diagnóstico de 

problemas que requerem ampla 

visualização dos maxilares. Exemplos 

comuns incluem, EXCETO: 

A) Avaliação de traumatismo dentoalveolar. 
 
B) Localização de terceiros molares. 
 
C) Avaliação do desenvolvimento das arcadas 

dentais, em especial na dentição mista. 
 
D) Investigação de anomalias de 

desenvolvimento craniofaciais. 
 
E) Diagnóstico de cárie interproximal. 

 

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 

2011 aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a 

organização da atenção básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). São fundamentos e/ou 

diretrizes da Atenção Básica: 
 
A) Adscrição do território. 
 
B) Acesso universal e contínuo a serviços de 

saúde de qualidade e resolutivos. 
 
C) Zelo pela igualdade e uniformidade de ações 

voltadas ao usuário. 
 
D) Estímulo à participação de usuários como 

forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua 

saúde e da coletividade. 
 
E) Coordenação da integralidade em seus vários 

aspectos. 

 

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) É 

dever de todo profissional de saúde da 

rede pública, conveniada ou privada 

comunicar à autoridade sanitária mais 

próxima todos os casos suspeitos de 

doenças de notificação compulsória que 

compõem a lista brasileira, independente 

de sua confirmação diagnóstica, bem como 

as que foram acrescentadas nos âmbitos 

estaduais e municipais. Sendo assim, 

assinale abaixo apenas a alternativa 

composta por doenças ou agravos de 

notificação compulsória: 
 
A) Hepatites virais e infecção por Epstein-Barr.  
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B) Acidente de trabalho com exposição a 

material biológico, e toxoplasmose 

gestacional e congênita. 
 
C) Violência doméstica e/ou outras violências, e 

Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.  
 
D) Leptospirose e Intoxicação Exógena por 

substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, 

gases tóxicos e metais pesados.  
 
E) Síndrome Respiratória Aguda Grave 

associada a Coronavírus e Influenza humana 

produzida por novo subtipo viral 

 

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

respeito do Cementoblastoma, a assertiva 

INCORRETA é: 
 
A) Consiste numa neoplasia odontogênica 

benigna. 
 
B) É caracterizado pela proliferação de tecido 

mineralizado de origem cementária unido à 

raiz de um ou mais elementos dentários. 
 
C) Em geral, acomete pacientes jovens na 

segunda e na terceira décadas de vida, sem 

predileção por gênero. 
 
D) A maxila posterior é a região de predileção e 

o canino superior é o dente mais associado ao 

desenvolvimento destas lesões. 
 
E) Ao contrário da grande maioria dos tumores 

odontogênicos, os cementoblastomas 

apresentam dor associada em cerca de 50% 

dos casos. 

 

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Estratégias terapêuticas baseadas nos 

fatores de risco de um indivíduo à cárie 

são padrão-ouro do tratamento 

minimamente invasivo. Isso significa que é 

imperativo determinar o risco de cárie 

antes de decidir produtos e métodos 

preventivos a serem recomendados. Isso 

pode ser conseguido considerando os 

seguintes aspectos, EXCETO: 
 
A) Presença de lesões de mancha branca e 

exposição ao flúor. 
 
B) História de cárie individual e famíliar,  e 

situação socioeconômica. 
 
C) Etnia, dieta e história médica. 
 
D) Qualidade do fluxo salivar e presença de 

defeitos de desenvolvimento no esmalte. 
 
E) Higiene bucal e competência músculo-

esquelética mastigatória. 

 

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Julgue 

as assertivas abaixo como Verdadeira (V) 

ou Falsa (F), e a seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência 

correta, a respeito das características das 

lesões de cárie induzidas por mamadeira: 
 
( ) Esse padrão de cárie não ocorre com 

amamentação de peito prolongada. 
 
( ) A cárie de mamadeira pode também ser 

causada pela sucção não nutritiva ou 

artificial.  
 
( ) São lesões de cárie com crescimento 

descontrolado que afetam os dentes 

superiores anteriores, e aparecem depois nos 

dentes posteriores, tanto nos primeiros 

molares decíduos inferiores quanto nos 

superiores.  
 
( ) Os caninos são menos afetados do que os 

primeiros molares por causa da erupção 

tardia, e os dentes anteriores inferiores não 

são afetados. Acredita-se que isso se deva ao 

fluxo salivar e à posição da língua. 
 
A) F,F,V,F 
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B) F,F,V,V 

C) V,F,V,F 

D) V,V,V,F 

E) F,F,V,V 

 

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

flúor é largamente empregado na 

prevenção da cárie dental, e a redução 

deste agravo em Saúde Bucal atribuída ao 

uso do flúor tem sido uma das maiores 

conquistas da Saúde Pública. A respeito 

do mecanismo de ação do flúor, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
A) Atua, predominantemente, de modo tópico 

como fenômeno pós-eruptivo, promovendo a 

remineralização e reduzindo a 

desmineralização. 
 
B) Cálcio e o fosfato precisam estar presentes 

em solução para promover a remineralização, 

mediada pela presença de flúor tópico. 
 
C) O flúor possui efeito na via glicolítica de 

micro-organismos bucais, reduzindo a 

produção de ácido e influenciando na 

regulação enzimática do metabolismo dos 

carboidratos.  
 
D) Entre os materiais odontológicos que 

disponibilizam flúor em sua composição 

podemos citar o Cimento de Ionômero de 

Vidro e o Verniz fluoretado. 
 
E) Com a aplicação de flúor tópico concentrado, 

como dentifrícios, a formação de fluoreto de 

cálcio é favorecida. 

 

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

respeito do fosfato de flúor acidulado 

(FFA), contendo 12.300 ppm F (1,23% de 

FFA, 1,23% w/v F), considere as assertivas 

a seguir e assinale a alternativa que 

apresenta apenas conceitos e informações 

corretas:  
 
I - Consiste consiste na mistura de fluoreto de 

sódio, ácido fluorídrico e ácido ortofosfórico, 

e são limitados ao uso profissional; 
 
II-  A incorporação do polímero solúvel em 

água (celulose de carboximetil de sódio) 

produz no FFA aquoso uma solução viscosa 

que melhora e facilita a aplicação fazendo-se 

uso de moldeiras. 
 
III- Géis tixotrópicos quando aplicados com 

moldeiras fluem sob pressão, facilitando a 

penetração do gel entre os dentes. 
 
A) III. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

E) I, II e III. 

 

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os materiais restauradores utilizados em 

Odontopediatria, e considerando a correta 

relação entre material e desvantagem 

(material/desvantagens) apresentada pelo 

mesmo, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) Amálgama / Apresenta risco ocupacional. 
 
B) Cimento de Ionômero de Vidro modificado 

por Resina / Sofre absorção de água. 
 
C) Resinas compostas / Necessita de preparo 

cavitário extenso. 
 
D) Cimento de Ionômero de vidro /  É 

susceptível à erosão e desgaste. 
 



 
 

Concurso Para Provimento de Cargos do Município de Porteiras – Data: 18/11/2018 
 

13 
 

E) Coroa de aço inoxidável / Não apresenta boa 

estética. 

 

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) No 

que tange à terapia pulpar para dentes 

decíduos e permanentes imaturos, 

podemos afirmar CORRETAMENTE 

que: 
 
A) As pequenas exposições da polpa tem 

origem cariosa, e podem ser do tipo 

mecânica ou iatrogênica. 
 
B) O capeamento pulpar direto não é indicado 

para dentes permanentes imaturos. 
 
C) O tamanho da exposição pulpar afeta 

diretamente o prognóstico. 

D) Para a dentição decídua, o tratamento das 

exposições pulpares com melhor prognóstico 

é a pulpotomia. 
 
E) Em virtude do uso de substâncias 

antimicrobianas na limpeza da cavidade, 

exposições pulpares por cárie tem 

prognóstico tão favorável quanto aquelas de 

etiologia mecânica. 

 

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

formocresol é utilizado na Odontologia há 

mais de 100 anos, tendo sua eficácia 

estudada extensivamente, com grandes 

taxas de sucesso clínico. Sobre o seu uso, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O componente formaldeído do formocresol 

apresenta robusta ação bactericida e inibe de 

modo irreversível diversas enzimas no 

processo inflamatório. 
 
B) Em sua origem, o objetivo da utilização do 

formocresol era mumificar (fixar) 

completamente todo o tecido pulpar residual 

e o material necrótico no interior do canal 

radicular. Técnicas atuais, contudo, 

objetivam criar uma camada de fixação bem 

superficial, ao mesmo tempo que preserva a 

vitalidade da polpa radicular mais profunda. 
 
C) O formocresol é aplicado no local da 

pulpotomia com o auxílio de seringa do tipo 

Luer, em quantidade suficiente para 

preencher o preparo cavitário.  
 
D) O formocresol somente deve ser aplicado no 

local da pulpotomia depois que a hemostasia 

tiver sido alcançada, jamais devendo ser 

aplicado sobre o tecido em sangramento. 
 
E) O uso do formocresol na Odontologia está 

inserido nos atuais limites de exposição 

permitidos, e nos limites de exposição de 

curto prazo do formaldeído. 

 

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

tratamento dos traumatismos 

dentoalveolares em crianças é angustiante 

tanto para a criança quanto para seu 

responsável e, frequentemente, difícil para 

o dentista. O traumatismo não só 

compromete uma dentição até então 

saudável, como também pode ocasionar 

um déficit que afeta a autoestima e a 

qualidade de vida, além de submeter o 

paciente a uma vida de tratamentos 

odontológicos permanentes. Sobre os 

traumatismos dentais, podemos afirmar 

CORRETAMENTE que são fatores 

predisponentes: 
 
A) Uso de aparelho ortodôntico fixo. 

B) Má oclusão de Classe II divisão 1. 

C)  Má oclusão de Classe I. 

D)  Sobressaliência entre 1-3 mm. 

E) Uso de dispositivos de sucção não-nutritiva.  
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36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao 

atender um paciente com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica que precisa 

de intervenção cirúrgica para exodontia 

múltipla (elementos  25, 26 e 27) é 

recomendado, EXCETO: 
 
A) Usar um protocolo de redução de ansiedade, 

mas evitar o uso de depressores respiratórios. 
 
B) Se o paciente necessita de suplementação 

crônica de oxigênio, continuar como 

prescrito em fluxo lento.  

C) Se o paciente não necessitar de tratamento 

com oxigênio suplementar, consultar o 

médico antes de administrar oxigênio. 
 
D) Se o paciente faz uso crônico de 

corticosteróides, tratá-lo como se fosse um 

paciente com insuficiência suprarrenal. 
 
E) Agendar o paciente para o período da manhã,  

para permitir maior eliminação de secreções. 

 

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Embora não seja um estado de doença, a 

gravidez é uma situação que merece 

considerações especiais quando uma 

cirurgia oral é necessária. Entre as 

assertivas abaixo, assinale apenas a que 

não representa precaução recomendada, 

quando não houver possibilidade de 

adiamento do procedimento cirúrgico: 
 
A) Utilizar lidocaína, prilocaína ou articaína 

como anestésicos de escolha, em dose 

adequada. 
 
B) No caso dos exames por imagem, o uso de 

aventais de proteção e a realização de 

radiografias com filmes periapicais digitais 

unicamente nas áreas que sofrerão a cirurgia 

diminuem os riscos. 
 

C) Embora a aspirina possa ser utilizada com 

segurança, ela não deve ser administrada no 

último trimestre de gravidez devido às suas 

propriedades anticoagulantes. 
 
D) Paracetamol constitui a melhor opção como 

analgésico não-opióide, em quantidade 

moderada. 
 
E) Penicilinas e cefalosporinas são 

recomendados como fármacos 

antimicrobianos, em adequado regime 

terapêutico. 

 

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) É 

considerada uma emergência de 

acometimento sistêmico do paciente, 

comumente desencadeadas pela ansiedade 

durante o atendimento odontológico, 

EXCETO:  
 
A) Crise tireoideana. 

B) Choque insulínico. 

C) Teleangectasia. 

D) Broncoespasmo asmático. 

E) Insuficiência suprarrenal (aguda). 

 

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São 

lesões ou patologias gengivais induzidas 

por placa: 
 
A) Eritema gengival linear   

B) Fibromatose gengival hereditária 

C) Gengivite associada a contraceptivos orais 

D) Líquen plano 

E) Penfigoide 
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40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os 

fatores sistêmicos que contribuem para a 

gengivite são, EXCETO: 
 
A) alterações endócrinas associadas à puberdade  

B) hipertensão 

C) gravidez 

D) diabetes 

E) leucemia  

 

41. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

periodontite crônica pode ser 

subclassificada nas formas localizada e 

generalizada e caracterizada como leve, 

moderada ou grave, baseada nas 

características em comum descritas 

anteriormente e nas seguintes 

características específicas, EXCETO: 
 
A) Forma localizada: < 30% dos sítios 

envolvidas. 
 
B) Forma generalizada: > 30% dos sítios 

envolvidas. 
 
C) Leve: 1 a 2mm de perda de inserção clínica. 
 
D) Moderada: 2 a 5mm de perda de inserção 

clínica. 
 
E) Grave: ≥ 5mm de perda de inserção clínica. 

 

42. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

gengivite pode ter início súbito e curta 

duração, podendo ser dolorosa, ou ainda 

ter uma apresentação mais branda. Em 

casos individuais é descrita pela 

combinação de termos. Assim, assinale a 

alternativa que apresente a CORRETA 

combinação de termos e conceito 

associado: 
 
A) A gengivite cervical localizada é confinada a 

uma ou mais áreas da gengiva marginal. 
 
B) A gengivite difusa focalizada se estende a 

partir da margem da prega mucobucal, em 

uma área limitada. 
 
C) A gengivite interdental localizada é 

confinada a um ou mais espaços 

interdentários, em uma área limitada. 
 
D) A gengivite marginal difusa envolve as 

margens gengivais relacionadas com todos os 

dentes. As papilas interdentárias geralmente 

são afetadas. 
 
E) A gengivite difusa generalizada envolve toda 

a gengiva, afetando mucosa alveolar e a 

gengiva inserida.  

 

43. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os 

anestésicos locais, quando utilizados para 

o controle da dor, diferem de maneira 

importante da maioria das outras 

substâncias comumente utilizadas na 

Odontologia.  Quanto a esta afirmação, é 

FALSA apenas: 
 
A) As velocidades em que os anestésicos locais 

são absorvidos para a corrente sanguínea e 

alcançam seu nível sanguíneo máximo não 

sofrem variação de acordo com a via de 

administração. 
 
B) Os anestésicos locais, quando utilizados para 

o controle da dor, deixam de exercer efeito 

clínico quando são absorvidos do local de 

administração para a circulação. 
 
C) Um fator primordial envolvido no término da 

ação de anestésicos locais utilizados para o 

controle da dor é sua redistribuição da fibra 

nervosa para o sistema cardiovascular. 
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D) Um efeito clínico significativo da 

vasodilatação é um aumento da velocidade 

de absorção do anestésico local para a 

corrente sanguínea, diminuindo, assim, a 

duração e a qualidade do controle da dor e 

aumentando a concentração sanguínea do 

anestésico e o potencial de superdosagem. 
 
E) Praticamente todos os fármacos, 

independentemente da via pela qual são 

administradas, precisam entrar no sistema 

circulatório em concentrações 

suficientemente altas para poder começar a 

exercer uma ação clínica.  

 

44. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Várias 

complicações potenciais estão associadas à 

administração de anestésicos locais. Por 

questões de conveniência, essas 

complicações podem ser divididas entre as 

que ocorrem localmente na região da 

injeção e as sistêmicas.  Entre aquelas que 

ocorrem localmente, podemos citar,  

EXCETO: 
 
A) Parestesia ou anestesia prolongada 

B) Paralisia de nervo facial 

C) Anafilaxia 

D)Trismo 

E) Edema 

 

45. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

adesividade aos tecidos dentais é uma 

estratégia de grande relevância para as 

restaurações estéticas em Odontologia, e 

os mecanismos a partir dos quais é 

possível a criação de uma interface adesiva 

entre substrato dental e material 

restaurador devem ser de conhecimentos 

do cirurgião dentista.  Assim sendo, 

podemos afirmar que os fatores que 

governam a capacidade de um adesivo 

estar em contato íntimo com o substrato 

são: 
 
A) rugosidade de superfície, viscosidade do 

adesivo e molhamento do substrato pelo 

adesivo. 
 
B) forma de retenção do preparo cavitário, 

molhamento do substrato e ângulo de contato 

entre adesivo e superfície. 
 
C) viscosidade do adesivo, confecção de bisel 

no ângulo cavo superficial do preparo 

cavitário e forma de retenção. 
 
D) Molhamento do substrato, remoção de smear 

layer e formação de camada híbrida. 
 
E) Viscosidade do adesivo, desmineralização 

uniforme superficial expondo prismas de 

esmalte e formação da camada híbrida.  


