
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ODONTOLOGIA 
 

 
QUESTÃO 01 
 
Analise as afirmativas abaixo, em relação a Aplicação Tópica de Flúor, realizada pelo profissional.  
I – Os produtos acidulados como géis e espumas, são mais reativos com a estrutura dental e desta forma, mais 
indicados do que os neutros. 
II – Recomenda-se a utilização de flúor fosfato acidulado na concentração de 1,23%, em pacientes com 
restaurações estéticas, para aumentar o poder de penetração e consequentemente de proteção dental. 
III – Os vernizes com flúor, embora menos reativos que os géis e espumas, permanecem mais tempo na superfície 
dental. 
IV – O flúor na forma de espuma apresenta baixa densidade e um pH ligeiramente menor quando comparado ao 
flúor na forma de gel. 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA. 
 
a) Apenas I e IV. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 02 
 
Paciente de 59 anos, portador de prótese total mandibular e maxilar apareceu na Unidade de Saúde, com dor a 
mastigação. Após o exame clínico, o cirurgião dentista constatou uma lesão avermelhada e ulcerada com bordas 
elevadas e levemente duras, localizada no fundo de sulco próximo a região retromolar. Na anamnese o paciente 
relatou ser tabagista e possuir a lesão por mais de 2 meses, porém sem sintomatologia dolorosa anterior. 
Conforme o relato do paciente o cirurgião dentista poderá suspeitar de qual patologia? Assinale a opção 
CORRETA. 
 
a) Afta 
b) Carcinoma epidermóide 
c) Candidíase pseudomembranosa 
d) Líquem plano 
e) Granuloma piogênico 
 
QUESTÃO 03 
 
A Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SIDS) é definida como uma morte inesperada da criança, durante o 
sono, que foi inexplicada pelos exames pós-morte como inquérito, autópsia e exame da cena do crime. Sobre a 
SIDS assinale a opção INCORRETA. 
 
a) Colocar o bebê para dormir na posição prona (de barriga para baixo) auxilia na prevenção da SIDS. 
b) O uso de chupeta pelo bebê, durante o sono, protege reduzindo o risco da síndrome. 
c) O baixo peso ao nascer e a prematuridade são considerados fatores de risco.  
d) Os bebês que possuem maior risco são os do gênero masculino e com idade em torno de 2 a 4 meses.  
e) A idade materna pode estar relacionada como fator de risco, assim como o uso de drogas e o tabagismo 

durante a gestação. 
 
QUESTÃO 04 
 
Os selantes têm sido comumente usados, por mais de três décadas, na prevenção da doença cárie, 
principalmente em superfícies oclusais de dentes pré-molares e molares. Sobre selantes assinale a opção 
CORRETA. 
 
a) Os selantes resinosos são aplicados diretamente sobre as fóssulas e fissuras, após condicionamento com 

ácido poliacrílico a 37%. 
b) Os selantes ionoméricos são indicados principalmente para o selamento dos primeiros molares permanentes 

parcialmente erupcionados.  
c) Para aumentar o poder de penetração do selante resinoso é necessária aplicação prévia de adesivo dental.  
d) A técnica de aplicação do selante resinoso é parcialmente sensível a contaminação salivar.  
e) Dos selantes, os ionoméricos são os que possuem maior retenção mecânica ao dente.  

 
 



 
QUESTÃO 05 
 
O Brasil Sorridente é a política de saúde bucal do Sistema Único de Saúde (SUS), com progressivas articulações 
interministeriais, que visam ações, capazes de enfrentar as iniquidades e promover o acesso de populações em 
situação de vulnerabilidade. Acerca deste assunto analise as opções abaixo. 
I – Rede Cegonha 
II – Programa Viver Sem Limites 
III – Programa Saúde na Escola 
IV – Plano Brasil Sem Miséria 
 
Assinale a alternativa CORRETA cujo(s) trabalho(s) exemplifica(m) a realização de ações do Brasil Sorridente. 
a) Apenas I.  
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  
 

 
QUESTÃO 06 
 
O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é um procedimento minimamente invasivo que visa a promoção de 
saúde bucal, prevenção e tratamento dentário, muito utilizado na saúde pública, pois pode ser realizado em 
campo, sob luz natural, favorecendo, desta forma o acesso da população. O sucesso do ART depende de alguns 
requisitos, EXCETO: 
 
a) Do preparo e inserção correta do material restaurador.  
b) Da quantidade de tecido cariado a ser removido.  
c) Da experiência e habilidade profissional. 
d) Da extensão e localização da restauração. 
e) Do tipo de proteção pulpar utilizado na técnica.  

 
QUESTÃO 07 
 
A PORTARIA Nº 599/GM DE 23 DE MARÇO DE 2006 define a implantação de Especialidades Odontológicas 
(CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelecem critérios, normas e requisitos 
para seu credenciamento. De acordo com esta portaria analise as opções abaixo. 
I – Estabelece que o CEO tipo I, deve possuir no mínimo 4 consultórios odontológicos completos, para 
atendimento clínico e especializado. 
II – Define a obrigatoriedade do atendimento aos portadores de necessidades especiais. 
III – Determina que a endodontia e a periodontia especializada sejam realizadas, garantindo a integralidade. 
IV – Estabelece que os LRPDs realizem, no mínimo, prótese dentária total e / ou parcial removível. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Apenas III. 
b) Apenas IV. 
c) Apenas I. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas I, II e IV. 
 
 
QUESTÃO 08 
 
A portaria GM n

o
 2.488/11, que trata da Política Nacional da Atenção Básica, relata as especificidades dos 

profissionais que compõem a Equipe de Saúde Bucal (ESB) nas Estratégias Saúde da Família (ESF). Sobre as 
especificidades assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A ESB modalidade I é composta pelo Cirurgião dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 

Técnico em Saúde Bucal (TSB) e a Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 
b) A ESB modalidade III é composta pelos profissionais das modalidades I ou II que operam em Unidade 

Odontológica Móvel.  
c) O cirurgião dentista faz parte da equipe mínima de profissionais que compõem uma ESF, exigida pelo Ministério 

da saúde. 
d) A ESB cuida da mesma população adscrita a ESF, porém o território é diferente e mais abrangente.  



e) A carga horária do Cirurgião dentista que compõe a ESB é de 32 horas semanais e da Auxiliar em Saúde Bucal 
é de 40 horas. 

 
QUESTÃO 09 
 
 A Portaria nº 562, de 4 de abril de 2013 define o valor mensal integral do incentivo financeiro do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), denominado como componente 
de qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB variável). De acordo com esta portaria, assinale a opção 
CORRETA. 
 
a) O Piso de Atenção Básica Variável é definido de acordo com a população residente em cada município. 
b) Estipula que a Equipe de Saúde Bucal é responsável pela mesma população que a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e desta forma o valor a ser repassado é de R$ 8.500,00, ou seja, o mesmo para ambas as 
equipes.  

c) O PAB variável fica atrelado a uma produção mínima de procedimentos odontológicos e, quanto mais 
procedimento preventivo for realizado, maior é o valor a ser repassado por mês e por equipe. 

d) Define o valor mensal integral do incentivo financeiro do PMAQ-AB em R$ 2.500,00 por Equipe de Saúde Bucal 
vinculada a 1 (uma) ou a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica. 

e) Determina que o PAB variável, do PMAQ-AB será de R$ 3.000,00, por Equipe de Saúde Bucal modalidade II, 
desde que realizem a produção mínima estipulada no ANEXO da Portaria.  

 
 
QUESTÃO 10 
 
O aleitamento materno é essencial para o crescimento do bebê, pois estimula muito mais o sistema oral motor 
sensorial, devida a força muscular necessária para a ordenha ser bem maior quando comparada ao aleitamento 
artificial por mamadeira. Sobre os benefícios do aleitamento materno assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O aleitamento materno é imprescindível para o correto desenvolvimento da articulação temporomandibular, dos 

maxilares e da oclusão. 
b) O aleitamento é fator decisivo para a correta maturação e crescimento das estruturas orais. 
c) Com o ato da ordenha há uma estabilização do prognatismo mandibular, específico do recém-nascido, 

favorecendo posteriormente a oclusão.  
d) Na amamentação o bebê chega a executar de 2.000 a 3.500 movimentos de ordenha, enquanto que na 

alimentação artificial por mamadeira os movimentos não ultrapassam 2.000. 
e) Com a amamentação o retrognatismo mandibular deve ser anulado e normalizado até a erupção dos primeiros 

incisivos permanentes.  

 

 

 


