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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8080/1990, também denominada 
de Lei Orgânica da Saúde, que criou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), determina  que os serviços de saúde para a 
população serão prestados 

(A) pelos  órgãos  e  instituições  públicas  federais, 
estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e 
indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

(B) pelos órgãos e instituições públicas e privadas e por 
fundações.

(C) pelos hospitais públicos e privados e postos de saúde 
municipais.

(D) pelo  Ministério  da Saúde,  as Secretarias Estaduais 
de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal/1988 e a Lei Orgânica da Saúde 
determinam as competências da União, dos Estados e dos 
Municípios  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde. 
Segundo essa legislação,

(A) os Municípios são responsáveis por realizar as ações 
de  vigilância  sanitária  nos  portos  e  aeroportos 
existentes no seu território.

(B) os Estados  devem executar os serviços de atenção a 
saúde no âmbito dos municípios do estado.

(C) os  Municípios  devem  controlar  e  fiscalizar  os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.

(D) a  União  deve  executar  as  ações  de  vigilância 
epidemiológica nos estados e municípios.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Decreto  n.  7508/2011,  que  regulamenta  a  Lei  n. 
8080/1990, conceitua  Região de Saúde e determina as 
ações  mínimas  que  devem  ser  prestadas  no  âmbito 
dessas regiões. Entre as ações, está 

(A) a atenção psicossocial.

(B) a produção de medicamentos.

(C) a vigilância sanitária de alimentos.

(D) a vigilância dos agravos transmissíveis.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria/GM 687/2006 estabelece a Política Nacional de 
Promoção da Saúde e define algumas ações específicas 
de promoção relativas à

(A) saúde reprodutiva da população brasileira.

(B) controle da dengue em área urbana.

(C) expansão  da  estratégia  saúde  da  família  nos 
municípios brasileiros.

(D) redução  da  morbimortalidade  por  acidentes  de 
trânsito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação – SINAN.

(B) o  Sistema  de  Informações  de  Mortalidade  (SIM) 
apresenta  como  documento  base  a  declaração  de 
óbito,  que  deve  ser  preenchida  por  médicos  e 
enfermeiros.

(C) o  Sistema  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  é 
alimentado  pelas  autorizações  de  internações 
hospitalares  oriundas  dos  hospitais  públicos, 
filantrópicos  e  privados  contratados  e  não 
contratados pelo SUS.

(D) o  Sistema  de  Informações  sobre  Nascidos  Vivos 
(SINASC)  apresenta  como  documento  base  a 
certidão de nascimento, emitida pelo registro civil.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações  recentes  mostraram  o  perfil  epidemiológico 
das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, entre 
1996 e 2007. Com base nesses dados observou-se que

(A) as  doenças  cardiovasculares  apresentaram  uma 
tendência de aumento de 31%.

(B) as doenças respiratórias apresentaram uma redução 
de 38%. 

(C) a  mortalidade  por  doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste, 
diminuiu significativamente.

(D) o  câncer  de  estômago  e  o  câncer  de  mama  nas 
mulheres apresenta uma tendência de aumento. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde 
foram implantados com o objetivo de melhorar os indica-
dores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relaciona-
dos com a melhoria desses indicadores, como

(A) o  uso  de  métodos  modernos  de  contracepção,  o 
acesso  ao  pré-natal  e  o  aumento  dos  partos 
cirúrgicos.

(B) a  utilização  de  métodos  contraceptivos  menos 
evasivos, a melhoria da qualidade da assistência ao 
pré-natal e o aumento dos partos cirúrgicos. 

(C) o uso da camisinha feminina e o incentivo ao  partos 
normal, principalmente na rede pública de saúde. 

(D) a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do 
dia  seguinte  como  métodos  contraceptivos  para  a 
população de baixa renda.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o Brasil convive com uma carga dupla de do-
enças: infecciosas agudas e crônicas. A tendência de au-
mento da morbimortalidade por causas crônicas está rela-
cionada  

(A) à falta de diagnóstico precoce, dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao  envelhecimento  da  população,  mudanças  no 
padrão  de  consumo,  nos  estilos  de  vida  e  à 
urbanização acelerada.

(C) à  falta  de  intervenções  tecnológicas  efetivas,  às 
iniquidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas, à falta de um modelo de 
atenção  às  doenças  crônicas  e  à  transição 
epidemiológica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil figura entre os países de maior desigualdade so-
cial e, consequentemente, de iniquidades em saúde. Os 
principais fatores que têm contribuído para a redução das 
desigualdades regionais e socioeconômicas são:

(A) o programa Fome Zero  e  a  inserção  do jovem no 
mercado de trabalho.

(B) o programa Bolsa família e a melhoria de infraestrutu-
ra nas cidades.

(C) o aumento da expectativa de vida e a ampliação da 
rede privada de assistência à saúde.

(D) a diminuição da pobreza e a melhoria do acesso aos 
serviços de saúde. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância epidemiológica é um componente da vigilância 
em  saúde,  cuja  ações  estão  centradas  no  controle  de 
agravos e doenças consideradas prioritárias para a saúde 
pública. Suas ações consiste em 

(A) executar  as  medidas  de  prevenção  e  controle  dos 
fatores  de  riscos  à  saúde,  englobando  os  agravos 
prioritários à saúde da população.

(B) coletar,  consolidar  e  analisar  dados,  distribuir 
informações e recomendar medidas de controle  de 
doenças específicas.

(C) organizar os serviços de saúde e os programas de 
prevenção de maior impacto nas ações de saúde.

(D) monitorar  os  serviços  de  saúde  e  organizar  as 
campanhas de vacinação. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e de caso de dengue pelo sorotipo 4 
em áreas sem transmissão endêmica são agravos de 
notificação imediata.

(B) caso  de  dengue  clássico  e  febre  hemorrágica  da 
dengue são de notificação compulsória semanal.

(C) caso  de  síndrome  do  choque  da  dengue  e  febre 
hemorrágica  da  dengue   são  agravos  notificados 
pelas Unidades Sentinela.

(D) caso de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registradas no Sinan no prazo máximo de 7 dias.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças Emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública 

(A) o sarampo, poliomielite e meningites.

(B) a febre amarela, sífilis congênita e chagas aguda.

(C) a leishmaniose, a dengue e influenza. 

(D) a raiva humana,  tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos e 
epidemias em  áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população e estabelecer medidas de prevenção.

(C) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a  ocorrência  de agravos  específicos e  medidas de 
controle.

(D) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município é formada por um 
conjunto de saberes e de práticas de saúde pública, cons-
tituindo um modelo ampliado de saúde, que integra 

(A) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a regulação.

(B) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a avaliação e a saúde do trabalhador.

(C) a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, a 
vigilância sanitária e ambiental.

(D) a  vigilância  sanitária,  a  promoção  à  saúde,  a 
vigilância nutricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está 

(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 
o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar  para  60%  a  cobertura  de  exames  de 
mamografia, conforme protocolo.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticada com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero, diagnosticados a cada ano.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes diabéticos descompensados,

(A) o  tratamento  odontológico  necessita  de  permissão 
médica para procedimentos eletivos.

(B) o cirurgião-dentista deve fazer a injeção de insulina 
intramuscular antes do início do tratamento.

(C) a doença periodontal é comum, pois diversas altera-
ções locais facilitam as infecções. 

(D) a profilaxia antibiótica para adultos deve seguir o pa-
drão de administração da American Heart Association 
(2007) de dois gramas de amoxicilina uma hora antes 
do procedimento e um grama depois. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os pacientes com Síndrome de Down apresentam

(A) trissomia do cromossomo 21 (46, XY, +21 ou 46, XX, 
+21), que é a condição aneuploide mais comum com-
patível com a sobrevida a termo.

(B) translocação de um dos três cromossomos 21 para 
um cromossomo do grupo D ou translocação com um 
cromossomo do grupo G (21 ou 22), em alguns ca-
sos.

(C) ausência de neutrófilos, que é frequente em relação 
aos aspectos imunológicos.

(D) achados auscultatórios suficientes para diagnosticar 
prolapso da válvula mitral e assegurar procedimentos 
cruentos sem risco para o paciente.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dificuldade ao se alimentar, queixa de dor ou desconforto, 
mudança de hábitos alimentares, queixas no momento da 
higiene oral ou da manipulação da boca, resistência ou re-
cusa à realização da higiene bucal, halitose, boca seca ou 
ardência bucal,  feridas na boca e sangramento gengival 
são sinais e sintomas

(A) frequentes em pacientes com necessidades especi-
ais, deixando de ser uma prioridade na promoção de 
saúde em idosos que usam prótese total.

(B) característicos de pacientes com necessidades espe-
ciais e de pouca idade.

(C) característicos  de  pacientes  idosos  que  tenham  a 
dentição completa.

(D) observados pela equipe de saúde, requerendo estra-
tégias  diferenciadas  de tratamento  e  prevenção de 
doenças orais.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No plano de tratamento odontológico para o paciente com 
necessidade especial, deve-se considerar a indicação de 
atendimento hospitalar sob anestesia geral, porque

(A) o uso contínuo de medicamentos aumenta a probabi-
lidade de surgimento de doenças bucais.

(B) as condições sistêmicas comprometem o estado ge-
ral de saúde do paciente.

(C) a regra geral para esse segmento populacional é a 
sedação profunda.

(D) esse tipo de tratamento torna o paciente menos sus-
ceptível a morrer, já que o procedimento conta com a 
presença do anestesiologista.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos pacientes com doença renal crônica,

(A) as  manifestações  estomatológicas  são  inexistentes 
mesmo com a higiene bucal precária.

(B) a vancomicina 500 mg, via oral, uma vez ao dia, deve 
ser empregada em infecções odontológicas por anae-
róbios.

(C) o tratamento de urgência no dia da hemodiálise deve-
rá ser adiado.

(D) a excreção de antimicrobianos de uso sistêmico pode 
estar limitada, o que determina ajuste das doses.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento do paciente com câncer,

(A) a radioterapia pode associar-se à quimioterapia e à 
cirurgia para a retirada do tumor. Os efeitos secundá-
rios  independem  da  dose  total,  do  número  de 
sessões e da área irradiada.

(B) o tratamento odontológico é contraindicado antes do 
início da quimioterapia, pois há o risco de imunode-
pressão.

(C) o cirurgião-dentista deve interagir com a equipe multi-
disciplinar  que  assiste  o  paciente  e  deve motivá-lo 
quanto à higiene bucal e ao uso de fluoretos.

(D) a equipe médica que assiste o paciente deve desa-
conselhar o tratamento odontológico, devido à grande 
probabilidade de complicações decorrentes da debili-
tação do paciente.
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O lúpus eritematoso

(A) é de fácil diagnóstico nos estágios iniciais da doença, 
pois é uma doença crônica de início agudo, com sin-
tomas bem característicos.

(B) é uma doença autoimune em que as lesões bucais 
são pouco frequentes mesmo em caso de comprome-
timento de outros órgãos.

(C) pode ter comprometimento cardíaco em 50% dos ca-
sos, sendo necessária a profilaxia antibiótica para tra-
tamento odontológico.

(D) compromete imunologicamente o indivíduo, motivo de 
contraindicação do uso de corticosteroides no trata-
mento de lesões bucais.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidermólise bolhosa

(A) é uma doença hereditária e em sua forma distrófica 
recessiva pode predispor o desenvolvimento de carci-
noma de células escamosas.

(B) é uma doença que requer cuidados odontológicos cri-
teriosos, para a  qual a injeção superficial dos anesté-
sicos locais é a indicada.

(C) é uma condição clínica que contraindica o uso de an-
tibióticos para combater infecções bucais.

(D) é uma doença que contraindica tratamento odontoló-
gico, pois qualquer manipulação agrava as lesões cu-
tâneas. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na síndrome da imunodeficiência adquirida,

(A) a candidíase e o herpes zoster são comuns.

(B) o sarcoma de Burkitt é o tumor mais comumente as-
sociado à doença.

(C) o papilomavírus é incomum.

(D) a histoplasmose é uma infecção profunda e rara.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as causas de deficiência física ou mental, inclui-se

(A) a rubéola congênita, sendo que o efeito teratogênico 
independe da idade gestacional.

(B) a sífilis, no entanto os dentes são preservados.

(C) o parto prematuro, que pode ainda causar defeitos hi-
poplásicos na dentição permanente.

(D) o citomegalovírus, que pode ainda ocasionar retardo 
no crescimento intrauterino, microftalmia e surdez.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento odontológico de pacientes com miastenia 
grave,

(A) os pacientes não reagem, o que facilita o trabalho do 
cirurgião-dentista.

(B) as estratégias de promoção de saúde bucal devem 
ser prioritárias, já que infecções bucais podem levar a 
uma crise miastênica.

(C) o uso de benzodiazepínicos é indicado para diminuir 
o estresse.

(D) o uso de drogas anticolinesterásicas antes do atendi-
mento é contraindicado. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento odontológico de pacientes com transtornos 
comportamentais, o cirurgião-dentista deve considerar que 
os benzodiazepínicos

(A) podem induzir amnésia anterógrada.

(B) aumentam o fluxo salivar.

(C) aumentam os níveis de glicemia.

(D) podem induzir hipertensão.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes com epilepsia podem ter uma vida plena e produti-
va e os profissionais de Odontologia devem conhecer e tratar 
os problemas associados a esse distúrbio. São eles:

(A) salivação  excessiva,  hipoalgesia,  hipoacusia,  déficit 
de atenção e hiperatividade.

(B) cáries dentárias extensas e xerostomia devido à me-
dicação de uso contínuo, contraindicando o tratamen-
to ortodôntico devido às constantes convulsões.

(C) hiperplasias gengivais,  agravadas pela presença de 
placa bacteriana, e fraturas dentais frequentes causa-
das por quedas em crises convulsivas.

(D) sintomas de ordem neurológica e psicológica,  como 
crises convulsivas, impossibilitando o tratamento odon-
tológico.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento odontológico de pacientes hipertensos, o ci-
rurgião-dentista

(A) deve abordá-los como de rotina, porque esses paci-
entes fazem uso de medicação anti-hipertensiva.

(B) pode utilizar anestésicos locais que contêm adrenali-
na na concentração de 1:100.000, desde que a inje-
ção seja lenta, com aspiração negativa e sem ultra-
passar o limite de dois tubetes por sessão.

(C) deve  contraindicar  ansiolíticos  benzodiazepínicos 
para minimizar o efeito do estresse emocional, devido 
ao risco de interação medicamentosa, que aumenta a 
pressão arterial.

(D) deve administrar medicação anti-hipertensiva via oral 
ou parenteral para controle da crise hipertensiva.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento odontológico de pacientes com insuficiência 
cardíaca congestiva,

(A) a sedação consciente por meios farmacológicos para 
redução do estresse é contraindicada.

(B) as sessões devem ser curtas e com anestesia local 
profunda para evitar dor e, em decorrência, a taqui-
cardia.

(C) o ambiente hospitalar é indicado para procedimentos 
eletivos que necessitem de anestesia local.

(D) o ambiente ambulatorial deve ser preferido para evi-
tar o estresse, naqueles casos de pacientes descom-
pensados e em situação de dor.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na clínica de pacientes com necessidades especiais, o ci-
rurgião-dentista deve atentar

(A) para o tratamento cuidadoso de infecções nas pesso-
as que apresentam anemia falciforme, pois elas pre-
cipitam as crises álgicas.

(B) para a ocorrência de anemia ferropriva, cujos sinto-
mas são fadiga, cansaço fácil, sensação de desfaleci-
mento e ausência de sinais bucais característicos.

(C) para  o  fato  de  que  pacientes  tratados  de  anemia 
aplásica são considerados curados e sem risco pos-
terior de recorrência da doença.

(D) para a aceleração do tempo de coagulação em paci-
entes de pouca idade, porque pode estar diante de 
um caso de hemofilia A.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O atendimento  odontológico  domiciliar  do  paciente  com 
necessidade especial destina-se a responder às necessi-
dades de saúde desta população, como perdas funcionais 
e dependência para a realização das atividades da vida di-
ária, além da dificuldade de locomoção. Esse atendimento

(A) está incluído na Assistência Domiciliar prevista pelo 
Sistema Único de Saúde.

(B) está previsto na Lei n.º 8.853/94, que dispõe sobre o 
apoio às pessoas com deficiências e à sua integração 
social.

(C) é considerado de fácil execução, pois o paciente es-
tará no conforto do lar e acompanhado do cuidador.

(D) é contraindicado, dada a limitação das condições de 
atendimento,  o  que  pode  comprometer  o  resultado 
esperado.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os pacientes que fizeram transplante de medula óssea 

(A) requerem cuidados especiais, pois adquirem doença 
renal em estágio terminal.

(B) usam drogas que promovem crescimento celular para 
ajudar no tratamento da crise de rejeição. 

(C) recebem  medicação  imunossupressora,  que  facilita 
as infecções bucais recorrentes e progressivas.

(D) dispensam profilaxia antibiótica para tratamento odon-
tológico, porque ficaram curados da doença de base.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os pacientes que fizeram transplante de medula óssea

(A) podem apresentar lesões bucais decorrentes da do-
ença  enxerto-versus-hospedeiro,  principalmente  no 
transplante heterólogo.

(B) apresentam um pequeno, porém aumentado, risco de 
desenvolver displasia epitelial e carcinoma de células 
escamosas de boca e pele.

(C) apresentam  doença  enxerto-versus-hospedeiro,  se 
submetidos a tratamento com células-tronco.

(D) apresentam doença enxerto-versus-hospedeiro,  caso 
não tenham feito tratamento odontológico preparatório.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista deve conhecer a farmacologia de dro-
gas psicoativas, porque

(A) os efeitos colaterais dessas drogas podem colocar o 
paciente em risco.

(B) os efeitos relaxantes de algumas drogas, tais como a 
maconha, facilitam o atendimento. 

(C) os  efeitos  excitantes  de  algumas  drogas,  como  o 
crack, contraindicam o tratamento odontológico.

(D) o uso de drogas, tais como a cocaína, contraindica o 
tratamento odontológico.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista que atende pacientes com necessida-
des especiais deve

(A) saber que esses pacientes enfrentarão o tratamento 
odontológico com tranquilidade, porque estão acostu-
mados com tratamentos diversos desde o nascimen-
to.

(B) saber que para melhor conduzir a abordagem odonto-
lógica deve indicar a sedação, pois métodos de ge-
renciamento  do  comportamento  não  funcionam em 
pacientes com déficit intelectual.

(C) ter conhecimento de que os delírios do paciente es-
quizofrênico são indiferentes no atendimento odonto-
lógico ambulatorial.

(D) entender o “luto” do filho idealizado e os mecanismos 
de  defesa  psíquicos  utilizados  pelos  pais  para  dar 
conta dos sentimentos inerentes à situação, quando 
for instituir estratégias de promoção da saúde.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à saúde oral de pacientes com necessidades es-
peciais, considera-se o seguinte:

(A) a utilização de fluoreto de sódio a 2% em gel, duas 
vezes ao dia, deve ser recomendada para uso casei-
ro, tendo em vista a prevenção do aparecimento de 
manchas brancas.

(B) o controle e a modificação da dieta pastosa e cario-
gênica são medidas suficientes para o controle da do-
ença cárie.

(C) os pacientes devem ser educados e constantemente 
treinados em prevenção de doenças bucais e, caso 
sejam dependentes, as estratégias deverão ser dirigi-
das aos cuidadores.

(D) os problemas de cárie e doença periodontal podem 
ser resolvidos com bochechos de clorexidina a 0,12% 
e, caso os pacientes não possam fazer bochechos, 
os cuidadores devem aplicar o quimioterápico três ve-
zes ao dia, por tempo indeterminado.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista, no atendimento ambulatorial dos pa-
cientes com necessidades especiais, deve

(A) seguir a rotina de tempo operatório padrão, indepen-
dentemente do tipo de patologia que acomete esses 
indivíduos.

(B) considerar, no planejamento, não só os aspectos cra-
niofaciais e bucais mas também os gerais e compor-
tamentais.

(C) contraindicar o tratamento endodôntico, independen-
temente do tipo de patologia que acomete esses indi-
víduos.

(D) indicar a extração total, mesmo sem as doenças cárie 
e periodontal avançadas, para atender a expectativa 
dos cuidadores.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os transtornos alimentares constituem distúrbios compor-
tamentais que

(A) são  específicos  de algumas profissões  e,  por  isso, 
dispensa grande preocupação com relação à popula-
ção em geral.

(B) são  notados  pelo  cirurgião-dentista  no  questionário 
de saúde, pois os portadores desses distúrbios rela-
tam facilmente a sua condição.

(C) são difíceis de ser percebidos pelo cirurgião-dentista, 
pois  envolvem aspectos  psicológicos,  sem sinais  e 
sintomas físicos característicos.

(D) podem ser percebidos pelo cirurgião-dentista ao exa-
me intraoral mediante a observação de sinais como: 
perimólise, hipertrofia das glândulas salivares, erite-
ma da mucosa oral e traumas no palato. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os transtornos psiquiátricos, a depressão aparece 
como um dos mais comuns. O cirurgião-dentista deve con-
siderar que

(A) o adiamento do atendimento de urgência odontológi-
ca é necessário já que os pacientes psiquiátricos es-
tão sobrecarregados com a medicação psicoativa.

(B) o  uso  de  medicamentos  no  tratamento  psiquiátrico 
pode predispor o paciente à hipotensão arterial mo-
mentânea.

(C) o uso de medicamentos pelo paciente tem poucos efei-
tos colaterais, sem repercussão para a saúde bucal.

(D) as perguntas sobre a doença constrangem o pacien-
te, assim, indagações sobre as medicações usadas 
devem ser evitadas.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A solução anestésica local que apresenta maior segurança 
para uso em gestantes é a 

(A) prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL.

(B) lidocaína 2% sem vasoconstritor.

(C) lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.

(D) bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança de 19 meses de idade é internada em pronto-so-
corro com queixa de febre de 38,9 oC, há 24 horas, com di-
ficuldade de ingerir alimentos líquidos e sólidos, lesões ul-
ceradas em mucosa bucal e gengivite. O tratamento, nes-
sa condição, inclui

(A) VASA e ibuprofeno.

(B) corticosteroide em base emoliente e ibuprofeno.

(C) aciclovir tópico e amoxicilina.

(D) ibuprofeno e aciclovir sistêmico.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de um ano e dois meses, 10 kg, portador de sín-
drome de Down, apresenta lesões esbranquiçadas em lín-
gua e mucosa jugal, que se desprendem à raspagem sem 
sangramento ativo. Qual a melhor terapêutica direcionada 
à etiologia do quadro clínico?

(A)   Nistatina – 1 mL tópico, de 6 em 6 horas, por sete 
dias.

(B) Aciclovir – 200 mg via oral, de 6 em 6 horas, por cinco 
dias.

(C) Anfotericina B – 10 mg endovenoso, de 24 em 24 ho-
ras, por sete dias.

(D) Mel rosado – 1 colher de café, via oral, de 8 em 8 ho-
ras, por cinco dias.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um recém-nascido apresentou fissura labial unilateral. O 
cirurgião-dentista, em busca da etiopatogenia da anoma-
lia, deve investigar fatores ambientais que ocorreram por 
volta da 

(A) segunda semana de vida intrauterina.

(B) terceira semana de vida intrauterina.

(C) quinta semana de vida intrauterina.

(D) sexta semana de vida intrauterina.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sequência de Pierre Robin caracteriza-se pela presença de

(A) micrognatia mandibular, glossoptose e fenda palatina.

(B) micrognatia mandibular, estrabismo e fenda palpebral.

(C) deslocamento posterior da língua, estrabismo e mi-
crognatia maxilar.

(D) fenda nasal, fenda palatina e fenda labial.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspectos potenciais para complicações na sedação 
ou anestesia geral podem ocorrer em um paciente porta-
dor de síndrome de Marfan?

(A) Hipotonia, escoliose, convulsões.

(B) Fenda de palato, micrognatia, glossoptose.

(C) Estreitamento de nasofaringe, hipoglicemia pós-ope-
ratória, sialorreia.

(D) Hipertensão à intubação, prolapso da válvula mitral, 
hérnia diafragmática.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de cinco anos de idade, autista, submetido a tra-
tamento restaurador do dente 63, apresentou agitação du-
rante o procedimento e aspirou o rolo de algodão, que não 
está  visível  à  inspeção  da  cavidade  oral.  Apresenta-se 
com dificuldade respiratória e cianose central. O procedi-
mento imediato é realizar

(A) a técnica de jaw thrust.

(B) a manobra de Heimlich.

(C) o pinçamento do corpo estranho sob visão indireta.

(D) a inserção de cânula de Guedel.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente asmático, dependente de corticosteroide, ma-
nifestou convulsão na cadeira odontológica após receber 
lidocaína 2% com epinefrina 1:50.000. Essa complicação 
foi causada provavelmente por

(A) hipersensibilidade ao anestésico local.

(B) sobredose de anestésico local.

(C) broncoespasmo.

(D) hiperglicemia.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio visa, pri-
mariamente, 

(A) à ansiólise.

(B) ao relaxamento muscular.

(C) à analgesia.

(D) à redução da pressão arterial.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente alcoolista, em uso de dissulfiram, comparece à 
consulta de urgência com dor espontânea em um molar 
permanente.  Após radiografia,  o  cirurgião-dentista  indica 
exodontia. Para esse procedimento, contraindica-se 

(A) o analgésico ácido acetil-salicílico.

(B) o anestésico local do tipo éster.

(C) o anestésico local do tipo articaína.

(D) a sedação com óxido nitroso/oxigênio.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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