
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ODONTOLOGIA 

 
QUESTÃO 11: Na tabela e gráfico abaixo, são apresentados dados do último levantamento epidemiológico 

em saúde bucal realizado na população brasileira - Projeto SB Brasil 2010. 

 

Tabela 1. Proporção de indivíduos com ceo-d/CPO-D = 0 segundo idade e região. Brasil, 2010. 

Idade 

Região 

5 anos 12 anos 15 a 19 anos 35 a 44 anos 65 a 74 anos 

% % % % % 

Norte 33,9 28,0 12,1 0,7 0,4 

Nordeste 41,6 37,7 22,9 0,8 0,1 

Sudeste 51,9 48,4 26,7 1,0 0,0 

Sul 39,4 40,9 24,7 0,9 0,7 

Centro-Oeste 38,8 35,6 16,0 0,7 0,2 

Brasil 46,6 43,5 23,9 0,9 0,2 

 

 

Figura 1. Média do CPO-D aos 12 anos segundo região. Brasil, 2010. 

 
 
De acordo com os dados apresentados, analise as afirmativas abaixo e na sequência assinale a alternativa 

CORRETA: 

  

I - Há uma tendência de aumento da proporção de indivíduos livres de cárie em função do aumento da 

idade. 

II - Mais da metade das crianças brasileiras de 5 anos possuem experiência de cárie. 

III - A proporção de adultos livres de cárie é maior na região Sudeste, quando comparada às demais regiões 

brasileiras. 

IV - Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que a proporção de dentes cariados é igual nas 

regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas III. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas I, II e IV. 



QUESTÃO 12: A realização do CPO-D, para verificar a prevalência da doença cárie em escolares, é de 
suma importância para o planejamento de ações em saúde bucal. Em se tratando do Planejamento 
Estratégico Situacional (PES), em qual momento dele se enquadra esta realização do CPO-D?Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

a) Tático - operacional 
b) Estratégico 
c) Explicativo 
d) Normativo 
e) Deliberativo 

 
QUESTÃO 13: O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é um programa desenvolvido pela 

Organização Mundial da Saúde para países com comunidades economicamente desfavorecidas ou 

marginalizadas (FRENCKEN et al., 1996). Sobre a técnica do ART assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Trata-se de um método que implica limitação da dor, minimizando a necessidade de se utilizar 

anestesia.  

b) Trata-se de um método biológico que envolve apenas a remoção de estruturas dentárias 

descalcificadas.  

c) Nesta técnica a remineralização da dentina infectada está diretamente relacionada ao selamento 

hermético da cavidade de cárie. 

d) É considerado um método anticariogênico, devido à liberação de flúor proporcionada pelo cimento 

de ionômero de vidro.  

e) Na técnica utiliza-se um cimento odontológico com coeficiente de expansão térmico-linear 

semelhante a estrutura dentária. 

 

QUESTÃO 14: Os selantes são substâncias colocadas nas fóssulas e fissuras, a fim de formar uma barreira 

mecânica, que impede o acúmulo de biofilme e, consequentemente permite uma melhor higienização, 

prevenindo a ocorrência e ou progressão de lesões cariosas. Sobre o selamento de dentes com lesão de 

cárie em metade externa de dentina assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O cimento de ionômero de vidro é o material de primeira escolha para o selamento de  fóssulas e 

fissuras, a longo prazo, de lesões de  cárie em metade externa de dentina. 

b) Para o sucesso da técnica é indispensável a profilaxia das fóssulas e fissuras, previamente à 

aplicação do selante. 

c) O condicionamento da face oclusal é realizado com ácido fosfórico a 37%. 

d) Os selantes devem ser feitos preferencialmente com isolamento absoluto, pois o sucesso da técnica 

depende de um campo operatório seco.  

e) Após o desenvolvimento da técnica, é necessário realizar exames radiográficos periódicos do dente 

selado para se comparar à radiografia inicial. 

 

QUESTÃO 15: De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, o cirurgião dentista precisa realizar o 

atendimento odontológico à gestante. Sobre este atendimento analise as afirmações abaixo. 

I - O atendimento de gestantes no terceiro trimestre deve ser realizado, com a mesma, em posição supina, 

para evitar a compressão excessiva da veia cava inferior. 

II - O anestésico local de escolha, considerado “padrão ouro”, é a lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 UI. 

III - A utilização de paracetamol, para casos de dor, é compatível com a gestação quando em pequenas 

doses e por pouco tempo. 

IV - Em qualquer trimestre de gestação a radiografia odontológica poderá ser realizada desde que se utilize 

a proteção com avental plumbífero. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas a I e a II. 

b) Apenas a II, III e IV 

c) Apenas a IV 

d) Apenas I, II e IV 

e) Todas estão corretas. 



 

QUESTÃO 16: Em janeiro de 2004 foram criadas as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal que 

embasaram a política conhecida com Brasil Sorridente. O documento desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde dá diretrizes para organizar a atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde e constitui-se como 

o eixo político básico de proposição para reorientar as concepções e práticas no campo da saúde bucal. 

Sobre esta política analise as afirmações abaixo. 

I- Possui como meta a produção do cuidado. 

II- Não deve ser uma assistência centrada nos doentes, mas sim na promoção de qualidade de vida e 

intervenção dos fatores que a colocam em risco. 

III- As ações e serviços devem resultar do conhecimento da realidade de saúde local e dos recursos 

para prevenção, promoção e recuperação. 

IV- Um de seus pressupostos é acompanhar o impacto das ações por meio de indicadores. 

 

Assinale a alternativa CORRETA 

a) Apenas I, II e III 

b) Apenas II e IV 

c) Apenas I, II e IV 

d) Apenas a I 

e) Todas estão corretas 

 

 

QUESTÃO 17: O Índice Periodontal Comunitário (CPI) permite avaliar a condição periodontal quanto a 

higidez, sangramento e presença de cálculo ou bolsa. Sobre a realização deste Índice, em levantamentos 

epidemiológicos periodontais assinale a alternativa CORRETA. 

a) O exame clínico deve ser realizado por sextante e pode-se utilizar qualquer modelo de sonda 

periodontal. 

b) Em adultos jovens os terceiros molares são considerados dentes índices por estarem em boca, por 

um menor período de tempo, em relação aos demais. 

c) Pelo menos seis pontos são examinados em cada um dos dentes índices. 

d) O uso deste índice é específico para a dentição mista. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 18: Sobre o processo de trabalho em saúde bucal, conforme as Diretrizes da Política Nacional 

de Saúde Bucal, e a ampliação e qualificação da assistência assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O cirurgião dentista deve maximizar sua hora clínica assistencial em 75% a 85%. 

b) Deve garantir o atendimento de urgência na Atenção Básica. 

c) Adequar recursos necessários ao fluxo de demanda local. 

d) Promover a integralidade da atenção 

e) As ações coletivas de educação em saúde bucal devem ser realizadas preferencialmente pelo 

cirurgião dentista. 

 

 

QUESTÃO 19: Baseando-se no disposto pela Portaria nº 599 de 23 de março de 2006 do Ministério da 

Saúde, a qual define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais 

de Próteses Dentárias (LRPDs), assinale a alternativa que NÃO apresenta uma atividade mínima a ser 

desenvolvida pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). 

 

a) Odontopediatria especializada. 

b) Cirurgia oral menor. 

c) Periodontia especializada. 

d) Endodontia. 

e) Atendimento às pessoas com necessidades especiais. 

 



QUESTÃO 20: O diagnóstico precoce é um dos aspectos mais importantes na prevenção e no tratamento 

do câncer bucal. Essa doença, no Brasil, ainda afeta uma considerável parcela da população, 

principalmente as classes menos favorecidas. São vários os fatores que podem levar ao câncer de boca. 

Analise as afirmativas abaixo, sobre câncer bucal e assinale a opção INCORRETA. 

 

a) O consumo de fumo e álcool concomitante torna ainda maior o risco de desenvolvimento de 

neoplasia maligna. 

b) O trabalho da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção – Quadro (CONICQ), que 

foi precedida pela Comissão Nacional para Controle do Uso do Tabaco (CNCT), trouxe avanços 

significativos no controle do tabaco no Brasil. 

c) O Papiloma Vírus Humano (HPV), a higiene oral precária e a inalação de solventes são fatores 

associados ao câncer de boca e da orofaringe. 

d) Embora quantitativamente o câncer de boca encontre-se aquém da doença cárie, da doença 

periodontal, das deformidades dentofaciais e das fissuras labiopalatinas, ele pode ser subestimado 

como um problema de saúde pública, devido o seu alto índice de morbimortalidade. 

e) O carcinoma espinocelular da cavidade oral, por vezes assume importantes extensões, tornando-se 

imprescindível a realização de biópsia incisional seguida do exame histopatológico para que seja 

realizado o tratamento adequado. 

 

 

 
 
 

 


