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A proposta do Tratamento Restaurador Atraumático foi desenvolvida pelo Dr. Jo E. Frencken e sua 
equipe em meados dos anos 80. Tem como características: 
 

A) Paralisar o processo carioso através da aplicação de materiais restauradores temporários e, 
por este motivo, está indicada exclusivamente para crianças. 

B) A utilização de materiais adesivos à estrutura dentária e a não utilização de anestesia, 
isolamento absoluto e instrumentos rotatórios. 

C) A indicação apenas para pacientes com pouca colaboração ao tratamento odontológico 
convencional, como bebês ou pessoas com deficiência mental. 

D) A indicação apenas para lesões cariosas restritas ao terço externo e médio da dentina.  
 
 

                                          

 

Abaixo são listadas algumas contraindicações para a realização do tratamento restaurador 
atraumático, com exceção de: 
 

A) Dor provocada. 
B) Fístula. 
C) Radiolucidez na região interradicular. 
D) Reabsorções interna ou externa. 

 
 

                                          

 

Em caso de lesão cariosa profunda, é aconselhável: 
 

A) Remover todo o tecido cariado, ainda que isso implique em risco de exposição pulpar e 
necessidade de tratamento endodôntico. 

B) Aplicar um agente químico para a estabilização do processo carioso e diminuição da 
sensibilidade dolorosa (como os cariostáticos) previamente à remoção do processo carioso. 

C) A realização de capeamento pulpar indireto após a remoção de todo o processo carioso e 
lavagem da cavidade com solução de clorexidina 0,2%. 

D) Remover todo o tecido desmineralizado das paredes circundantes e a remoção da dentina 
amolecida até que esta comece a ser removida em lascas ou escamas. 
 
 

                                          

 

Propostas inovadoras têm sido propostas nos últimos anos para a educação em saúde. Uma delas 
utiliza problemas extraídos da realidade das pessoas envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem. Esta técnica é denominada: 
 

A) Aprendizagem baseada em problemas. 
B) Pedagogia Freiriana. 
C) Problematização. 
D) Construtivista. 
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Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou um documento com base em revisão 
de literatura, em relatos da própria OMS sobre políticas públicas de saúde e em trabalhos científicos 
sobre promoção de saúde bucal, que propunha o esboço de estratégias de saúde pública com base 
nos princípios da Carta de Ottawa. Assinale a alternativa que não contém uma das recomendações 
ou constatações da OMS para que estratégias de saúde bucal tenham sucesso. 
 

A) A Odontologia deve se esforçar para identificar hábitos que sejam fatores de risco comum 
para o desenvolvimento de várias doenças e atuar sobre eles.  

B) As doenças bucais são altamente preveníveis. Portanto, devemos tornar as pessoas aptas 
a manter sua saúde através do conhecimento de que a saúde bucal é parte da saúde geral. 

C) As políticas públicas devem levar em consideração os determinantes sociais da saúde, ou 
seja, o ambiente em que a população está inserida, seus hábitos culturais, suas condições 
de vida devem ser considerados no planejamento de ações de saúde. 

D) É necessário que a Odontologia não disperse sua atenção da saúde bucal, se envolvendo 
em grupos em que a atuação de outros profissionais será mais efetiva, como os grupos 
antitabagismo. 

 
                                     

 

Sobre a suplementação de flúor durante a gestação, assinale V para verdadeiro e F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
(    ) Quando a gestante ingere água fluoretada, a suplementação pré-natal está contra-indicada. 
(    ) Nenhum estudo comprovou a eficácia da ingestão de flúor durante a gravidez na diminuição da 
incidência de cárie em dentes decíduos. 
(   ) Embora o Ministério da Saúde do Brasil não recomende a prescrição de flúor no pré-natal, em 
outros países do mundo esta recomendação é feita por organizações de reconhecido renome 
científico. 
 

A) V – V – V  
B) V – F – V  
C) F – V – F  
D) V – V – F  

 
                                          

 

 Sobre a utilização de gel de flúor para o controle da cárie, assinale a alternativa correta. 
 

A) Embora a recomendação de não beber água ou comer após a aplicação de gel de flúor 
tenha sido seguida, não há evidência da sua relevância anti-cárie. 

B) A aplicação de gel de flúor só pode ser feita pela utilização de moldeiras ou de cotonetes, 
sob isolamento relativo. 

C) Mesmo se utilizada na frequência indicada pelo Ministério da Saúde, há risco de fluorose 
dentária. 

D) Para a aplicação de gel fluoretado, a profilaxia prévia é relevante. 
 

                                          

 

Dentes supranumerários ou hiperdontia podem ocorrer na dentição decídua ou na permanente. 
Assinale a alternativa correta a respeito da hiperdontia. 
 

A) A melhor forma de localizar um supranumerário é por meio da tomada de duas radiografias 
periapicais ou oclusais com a técnica de paralax. 

B) Dentes supranumerários ocorrem com aproximadamente a mesma frequência na maxila e 
na mandíbula. 

    Questão 05 

    Questão 07 

    Questão 08 

    Questão 06 



CARGO DE DENTISTA 
 

C) Um decíduo supranumerário é sempre seguido por um supranumerário permanente. 
D) A hiperdontia é cerca de cinco vezes mais comum na dentição decídua. 

 
 

                                          

 

Após a remoção de um dente supranumerário da dentição decídua, o acompanhamento clínico e 
radiográfico está indicado visando a determinação de se o dente permanente está erupcionando 
normalmente. Está indicada a exposição cirúrgica e o tracionamento ortodôntico quando não for 
observado movimento eruptivo dentro de um prazo de: 
 

A) 30 dias. 
B) 2 a 3 meses. 
C) 6 a 12 meses. 
D) Mais do que 12 meses. 

 
 

                                          

 

Os fármacos de uso odontológico, como os anestésicos locais, os analgésicos, os anti-inflamatórios, 
os sedativos e os antibióticos passam com certa facilidade pela barreira placentária. Dentre os 
fármacos listados abaixo, o fármaco considerado como categoria C, ou seja, os resultados de 
estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto, mas não existem estudos controlados em 
mulheres, é: 
 

A) A prilocaína. 
B) A dipirona. 
C) A amoxicilina. 
D) O paracetamol. 

 
 

                                          

 

Se uma gestante procura atendimento odontológico de urgência com histórico de hipertensão não 
controlada e história de anemia, o anestésico melhor indicado é a: 
 

A) Prilocaína 3% com felipressina. 
B) Mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. 
C) Lidocaína 2% com adrenalina 1 : 100.000. 
D) Lidocaína 2% com adrenalina 1 : 200.000. 

 
 

                                          

 

Em pacientes com doença cardiovascular controlada, o volume máximo de tubetes de lidocaína 2% 
com adrenalina 1 : 100.000 por sessão de atendimento é: 
 

A) ½ tubete.  
B) 1 tubete. 
C) 2 tubetes. 
D) 4 tubetes. 
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Para a realização de profilaxia antibiótica em pacientes com histórico de endocardite bacteriana e 
sem histórico de alergias, a primeira opção é: 
 

Aazitromicina. 
A) Clindamicina. 
B) Amoxicilina. 
C) Metronidazol. 

 
                                          

 

Para a prescrição de benzodiazepínicos, deve-se utilizar: 
 

A) O receituário comumente utilizado para a prescrição das drogas usualmente utilizadas em 
Odontologia. 

B) A notificação de receita A (amarela). 
C) A notificação de receita B (azul). 
D) A notificação de receita especial (de cor branca). 

 

                                          

 

Cada vez mais estão sendo utilizadas resinas compostas e um dos passos importantes que vem 
permitindo sua utilização mais ampla foi o aprimoramento no método utilizado para a polimerização. 
Fotopolimerizadores de luz halógena são os mais utilizados. Eles são aparelhos capazes de gerar e 
transmitir com alta intensidade luz azul, que idealmente deve ter seu comprimento de onda 
oscilando entre: 
 

A) 120 e 220 nanômetros. 
B) 150 e 240 nanômetros. 
C) 240 e 360 nanômetros. 
D) 400 e 550 nanômetros. 

 

                                          

 

Traumas são uma ocorrência comum na infância e uma das sequelas frequentemente observadas é 
a calcificação progressiva do canal radicular. Quando isto ocorre o dente fica com coloração: 
 

A) Amarelada e o tratamento indicado é a pulpectomia. 
B) Amarelada e não há necessidade de intervir, pois geralmente ocorrerá reabsorção radicular 

normal. 
C) Acinzentada e o tratamento indicado é a pulpectomia. 
D) Acinzentada e não há necessidade de intervir, pois geralmente ocorrerá reabsorção 

radicular normal. 
 

                                          

 

Após traumatismo em dentes decíduos, várias sequelas podem ser observadas. Uma delas é a 
coloração rósea da coroa, que é um indicativo de: 
 

A) Reabsorção interna. 
B) Reabsorção externa. 
C) Necrose pulpar. 
D) Hiperemia. 
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Se uma criança for trazida para tratamento odontológico de urgência e seus responsáveis legais 
não estiverem presentes, deve-se: 
 

A) Realizar o tratamento necessário já que em casos de urgência o tratamento pode ser 
realizado mesmo sem a autorização prévia dos pais ou responsável pela criança. 

B) Ligar para os responsáveis legais e exigir seu comparecimento para assinar a autorização 
para o atendimento da criança. 

C) Somente prescrever medicação para dor e solicitar para que os responsáveis compareçam 
posteriormente para que o tratamento possa ser efetivamente realizado. 

D) Pedir autorização para a chefia imediata para a realização do tratamento da criança. 
 

                                          

 

O periodonto compreende os seguintes tecidos: gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e 
o osso alveolar. Sua principal função é inserir o dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a 
integridade da superfície a mucosa mastigatória da cavidade bucal. São características da gengiva 
sadia a coloração: 
 

A) Rósea, superfície brilhante e consistência firme. 
B) Rósea, superfície opaca e consistência firme. 
C) Avermelhada, superfície brilhante e consistência firme. 
D) Avermelhada, superfície opaca e consistência firme. 

 

                                          

 

Sobre a periodontite, assinale a alternativa correta. 
 

A) Pacientes que não apresentem a gengiva com aspecto pontilhado de casca de laranja estão 
com periodontite. 

B) Caso não alterem seus hábitos, todo paciente com gengivite evoluirá para a periodontite. 
C) Quando a periodontite se instala, há predominância de microrganismos aeróbios. 
D) Quando a periodontite se instala, há predominância de microrganismos anaeróbios. 

 

                                          

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) constitui um instrumento a todos os cidadãos que 
venham a se engajar na política de promoção, proteção e defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Considera-se criança a pessoa até os: 
 

A) Doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
B) Treze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre treze e dezoito anos de idade. 
C) Treze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre treze e vinte e um anos de 

idade. 
D) Doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de 

idade. 
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Em relação à Política de Atendimento, disposta no ECA, assinale V para verdadeiro e F para falso 
e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
(   ) A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. 
(   ) Uma das diretrizes da política de atendimento diz respeito à centralização do atendimento a 
nível nacional, impedindo que conselhos municipais interfiram no processo das ações de guarda de 
crianças e adolescentes. 
(  ) Dentre as linhas de ação da política de atendimento dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, estão campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças 
maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de 
grupos de irmãos. 
 

A) V – V – V  
B) V – F – V  
C) F – V – F  
D) F – F – F  

 

                                          

 

De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Goioerê, o cargo de dentista pertence ao grupo 
Ocupacional: 
 

A) Básico. 
B) Médio. 
C) Profissional. 
D) Especial. 

 
                                          

 

Ainda de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Goioerê, progressão funcional é a 
passagem do servidor estável, de um nível para outro, dentro do mesmo cargo efetivo e tabela de 
vencimento em que se encontrar enquadrado, sendo apurada a cada interstício de: 
 

A) Seis meses de efetivo exercício. 
B) Um ano de efetivo exercício. 
C) Dois anos de efetivo exercício. 
D) Cinco anos de efetivo exercício. 

 

                                          

 

Alguns pacientes requerem sedação para a realização do tratamento odontológico. Uma das drogas 
de escolha para a sedação é o midazolam, cuja dose é de: 
 

A) 0,5 mg. 
B) 7,5 mg. 
C) 50 mg. 
D) 500 mg. 

 
 
 
 

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 

    Questão 25 



CARGO DE DENTISTA 
 

 
                                          

 

Durante o exercício profissional, o cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos à contaminação 
por vários agentes. Para sua proteção recomenda-se a vacinação sempre que possível e a 
verificação da resposta imune. Dos microrganismos listados abaixo, é possível realizar a vacinação 
e a verificação da soroconversão contra o vírus da: 
 

A) Hepatite B. 
B) Hepatite C. 
C) Hepatite Delta. 
D) Imunodeficiência humana. 

 

                                          

 

Para a realização de tomadas radiográficas na região anterior de maxila e mandíbula em lactentes, 
está indicada a técnica: 
 

A) Randall. 
B) Gow-Gates. 
C) Da bissetriz. 
D) De Mannkopf.  

 
                                          

 

Em populações com baixa prevalência de cárie, só se justifica o primeiro exame bitewing em 
crianças aos: 
 

A) Dois anos de idade. 
B) Três anos de idade. 
C) Quatro anos de idade. 
D) Cinco anos de idade 
 

                                          

 
Para evitar que crianças causem lesões em tecidos moles devido à persistência da anestesia, está 
indicada a utilização de um anestésico sem vasoconstritor. O anestésico sem vasoconstritor que 
provoca anestesia pulpar de até 20 minutos com técnica infiltrativa e que pode ser utilizado em 
crianças é a: 
 

A) Lidocaína. 
B) Prilocaína. 
C) Articaína. 
D) Mepivacaína. 

 

 

 

“Dentes de Hutchinson” refere-se a uma anormalidade de desenvolvimento que ocorre em pessoas 
em decorrência da 
 

A) Varicela. 
B) Sífilis. 
C) Anemia. 
D) Aids. 
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