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QUESTÃO 01 

No que diz respeito à Estratégia de Saúde da 
Família, pode-se afirmar, exceto: 

A. É uma estratégia de expansão, qualificação 
e consolidação da atenção básica. 

B. Favorece uma reorientação do processo de 
trabalho. 

C. O desenvolvimento de ações intersetoriais 
não é imprescindível. 

D. Amplia a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e 
coletividades. 

E. Propicia uma importante relação custo-
efetividade. 

QUESTÃO 02 

A rotina de trabalho das Equipes de Saúde da 
Família inclui processos de conhecimento do território 
e da população, bem como da dinâmica familiar e 
social, que se constitui em subsídios valiosos ao 
planejamento, ao acompanhamento de ações e à 
avaliação...” (Brasil, Cadernos de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. 2006, p.14). 

Informe (V) se é verdadeiro ou (F) falso e, em 
seguida assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 

(   ) Deve-se desenvolver mecanismos de escuta 
na comunidade para planejar as ações em saúde. 

(   ) Deve ser realizado o acompanhamento 
mensal das famílias a partir de visitas domiciliares 
que devem ser realizadas preferencialmente pelos 
agentes comunitários  de saúde, devendo a equipe 
de saúde bucal ir apenas quando alguma 
necessidade for detectada. 

(   ) O planejamento das atividades deve ser feito 
pela equipe, mantendo sua independência em 
relação ao conselho local e municipal de saúde. 

A. V- V- V 
B. V- F- F 
C. V- V- F 
D. V- F- F 
E. V- F- V 

QUESTÃO 03 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização 
da atenção básica no País, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. (Brasil, 
Política Nacional de Atenção Básica. 2012). São itens 
necessários à Estratégia Saúde da Família, exceto: 

A. Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo 4.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 3.000, 
respeitando critérios de equidade para essa 
definição. 

B. Existência de equipe multiprofissional 
(equipe de Saúde da Família) composta por, 
no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou 
técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, podendo 
acrescentar a esta composição, os 
profissionais de saúde bucal: Cirurgião-
dentista, auxiliar e/ ou técnico em saúde 
bucal. 

C. Cadastramento de cada profissional de 
saúde em apenas uma equipe de Saúde da 
Família  , exceção feita somente ao 
profissional médico, que poderá atuar em, 
no máximo, duas ESF e com carga horária 
total de 40 horas semanais. 

D. O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, com 
um máximo de 550 pessoas por ACS e de 
12 ACS por Equipe de Saúde da Família. 

E. Carga horária de 40 horas semanais para 
todos os profissionais de saúde membros da 
Equipe de Saúde da Família, à exceção dos 
profissionais médicos. 

QUESTÃO 04 

Em relação aos principais desafios na organização 
da atenção em saúde bucal na Saúde da Família. 

I. Garantir acesso à demanda espontânea. 
II. Organizar a atenção domiciliar. 

III. Reordenar a atenção de média 
complexidade. 

IV. Desenvolver ações programadas de 
promoção da saúde, prevenção de doenças 
e de assistência voltadas ao controle das 
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patologias crônicas e/ou populações 
vulneráveis no território. 

Estão corretas as afirmações: 

A. Apenas I, II e IV estão corretas. 
B. Apenas I, III e IV estão corretas. 
C. Apenas I e IV estão corretas. 
D. Todas estão corretas. 
E. Apenas III está correta. 

QUESTÃO 05 

Na elaboração de um programa de saúde bucal, 
deve-se considerar: 

A. O correto planejamento é consequência de 
um diagnóstico centrado nos fatores 
etiológicos da doença. 

B. Todos os pacientes de idade pré-escolar 
apresentam as mesmas características 
clínicas com relação à cárie dentária, 
portanto devem ser tratados seguindo um 
mesmo planejamento. 

C. Todos os dentifrícios são fluoretados e 
possuem flúor ativo, portanto estão contra-
indicados para programas escolares, pois 
esses deglutem 30% a 40% do produto 
durante a escovação. 

D. Para o diagnóstico das lesões incipientes, é 
necessário a utilização da sonda 
exploradora, devido a sua alta sensibilidade 
no diagnóstico. 

E. Os chavões “visite seu dentista de 6 em 6 
meses e escove os dentes, 3 vezes ao dia” 
que devem ser utilizados quando se 
reconhece a importância de um diagnóstico 
e planejamento terapêutico-preventivo 
individualizado. 

QUESTÃO 06 

Sobre a promoção de saúde bucal, pode-se afirmar: 

A. A atenção educativa aos pais não gera 
prevenção nos filhos. 

B. No processo educativo sobre saúde bucal, 
deve-se considerar o conteúdo científico do 
que se pretende comunicar. 

C. A equipe de saúde deve fazer um esforço 
simultâneo para aumentar a autonomia e 
estimular práticas de autocuidado por 
pacientes, famílias e comunidades. 

D. A prevenção atuante, em que o profissional 
executa os procedimentos, é mais 
abrangente e eficaz que educar a 
população. 

E. Para se obterem resultados positivos sobre 
promoção de saúde bucal, não é necessário 
que o indivíduo tenha consciência sobre 
saúde geral. 

QUESTÃO 07 

Sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído 
pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, pode-se 
afirmar, exceto: 

A. Atua nas políticas de saúde e educação 
voltadas às crianças, adolescentes e adultos 
da educação pública. 

B. Atua de forma integrada, apenas por meio 
de ações de avaliação clínica e psicossocial 
e de educação permanente para 
qualificação da atuação dos profissionais da 
educação e da saúde e formação de jovens. 

C. Estratégia de integração da saúde e 
educação para o desenvolvimento da 
cidadania e da qualificação das políticas 
públicas. 

D. Potencializa a interação das Equipes de 
Saúde da Atenção Básica com as Equipes 
de Educação. 

E. Fomenta o planejamento, execução e 
monitoramento de ações de prevenção, 
promoção e avaliação das condições de 
saúde dos escolares. 

QUESTÃO 08 

Segundo o Código de Ética Odontológica, constituem 
deveres fundamentais dos inscritos e sua violação 
caracteriza infração ética, exceto: 

A. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho 
ético da Odontologia e pelo prestígio e bom 
conceito da profissão. 

B. Resguardar o sigilo profissional. 
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C. Zelar pela saúde e pela dignidade do 
paciente. 

D. Promover a saúde coletiva no desempenho 
de suas funções, cargos e cidadania, 
apenas no setor público. 

E. Assumir responsabilidade pelos atos 
praticados, ainda que estes tenham sido 
solicitados ou consentidos pelo paciente ou 
seu responsável.  

QUESTÃO 09  

No município de Vitória da Conquista uma Equipe de 
Saúde da Família realizou visitas domiciliares a uma 
comunidade de baixa renda na zona rural e detectou-
se alta prevalência de cárie entre os indivíduos 
adultos. 

A situação requer além de estratégias para promoção 
da saúde, intervenção clínica, como: 

A. Valorização da saúde como requisito 
fundamental para o aprendizado de 
procedimentos de higiene bucal e mudança 
de padrões alimentares. 

B. Transformação do aprendizado de técnicas 
de higiene bucal, não influenciado por 
valores que regulam o comportamento. 

C. Transformação da motivação humana 
quanto aos padrões alimentares, não 
influenciada por valores que regulam o 
comportamento. 

D. Aprendizado de cuidados com a saúde 
bucal, processo pessoal, 
independentemente dos fatores de 
motivação. 

E. Aprendizado de procedimentos de higiene 
bucal e mudança de padrões alimentares, 
requisito desvinculado da valorização da 
saúde. 

QUESTÃO 10 

No modelo de promoção da saúde, em relação ao 
tratamento das lesões de cárie, torna-se mais 
importante: 

A. Restauração da unidade dentária com 
sulcos, fóssulas e cúspides bem 
caracterizadas. 

B. Reabilitar e prevenir maloclusões. 
C. Eliminar todas as bactérias da boca, 

principalmente o EGM. 
D. A receptividade do paciente, adequação do 

meio bucal, controle de riscos e atividade da 
cárie. 

E. A escolha do material restaurador, o preparo 
cavitário e a proteção pulpar. 

QUESTÃO 11 

Com relação a adequação do meio bucal, considere 
as afirmativas abaixo: 

I. A remoção do tecido cariado e fechamento 
das cavidades produzem uma redução de 
microorganismos cariogênicos. 

II. Medida complementar, como uso racional de 
fluoretos, necessita ser adotada. 

III. A manutenção das condições bucais 
equilibradas sucede o tratamento 
restaurador. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A. I 
B. III 
C. I e II 
D. I e III 
E. II e III 

QUESTÃO 12 

Os cimentos de ionômero de vidro possuem diversas 
indicações, porém não deve ser utilizado como: 

A. Restaurações de classe V. 
B. Restaurações em áreas de cúspides. 
C. Restaurações provisórias. 
D. Restaurações de classe III. 
E. Selante de fóssulas e fissuras de dentes 

permanentes. 
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QUESTÃO 13 

A perda de substância dentária decorrente de um 
processo químico que não envolve ação bacteriana 
conhecida denomina-se: 

A. Abfração 
B. Atrição 
C. Erosão 
D. Cárie 
E. Abrasão 

QUESTÃO 14 

Paciente com 7 anos de idade, sexo feminino, é 
trazida pela mãe ao consultório odontológico após 
uma queda de bicicleta. A criança mostra-se 
assustada e chora muito. O dente 11 sofreu avulsão. 

O prognóstico mais favorável para o dente 11 decorre 
do atendimento: 

A. De urgência em período superior a 60 
minutos após o acidente e armazenamento 
do dente em recipiente com leite.  

B. De emergência em período superior a 40 
minutos após o acidente e cuidadosa 
limpeza visando remover o ligamento 
periodontal do dente.  

C. Eletivo em período inferior a 48 horas 
período após a ocorrência e armazenamento 
do dente em solução salina fisiológica. 

D. De urgência em período não superior a 30 
minutos após o acidente e preservação do 
ligamento periodontal inserido no dente 
deslocado. 

E. De emergência em período não superior a 
45 minutos após o acidente e preservação 
do ligamento periodontal inserido no dente 
deslocado. 

QUESTÃO 15 

Ao exame clínico, em uma criança com 6 anos de 
idade, observa-se um abaulamento superficial de 
coloração azulada, recobrindo a região dos incisivos 
superiores. O diagnóstico e tratamento são 
respectivamente:  

A. Fibroma; remoção cirúrgica.  

B. Hematoma de erupção; antibioticoterapia.  
C. Fibromatose dilantínica; antibioticoterapia.  
D. Mucocele; marsupialização.  
E. Cisto de erupção; ulotomia.  

QUESTÃO 16 

Os tratamentos indicados para candidíase bucal, 
ulceração aftosa recorrente, herpes labial e queilite 
actínica, são, respectivamente:  

A. Nistatina, dexametasona, aciclovir e 
dexpantenol.  

B. Dexametasona, acetonido de triancinolona, 
prednisona, filtro solar.  

C. Nistatina, clorexidina, dexametasona, 
miconazol.  

D. Nistatina, nistatina, aciclovir e miconazol.  
E. Dexametasona, nistatina, aciclovir e 

vitamina D.   

QUESTÃO 17 

Durante a gravidez podem ocorrer alterações 
inflamatórias dos tecidos gengivais. Com relação à 
etiologia dessas alterações é incorreto afirmar que as 
mesmas sejam decorrentes de (a) : 

A. Aumento da proporção de anaeróbios em 
relação aos aeróbios.  

B. Diminuição da resposta imune.  
C. Concentração de progesterona que aumenta 

a dilatação dos vasos e assim a 
permeabilidade.  

D. Alterações de pressão arterial que 
ocasionam aumento de sangramento e 
edema gengival.  

E. Alteração no índice de produção de 
colágeno. 

QUESTÃO 18 

Em um quadro de intoxicação aguda por ingestão 
acidental de flúor, deve-se: 

A. Ingerir leite e induzir o vômito. 
B. Administrar medicação via oral de metionina. 
C. Ingerir apenas água mineral. 
D. Administrar diuréticos. 
E. Ingerir leite de magnésia. 
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QUESTÃO 19 

Para realizar a exodontia do segundo Pré-molar 
superior esquerdo, deve-se anestesiar o nervo 
alveolar: 

A. Anterior e palatino anterior. 
B. Médio e palatino médio. 
C. Anterior e palatino médio. 
D. Anterior e lingual. 
E. Médio e palatino anterior. 

 

QUESTÃO 20 

Em relação à higienização das mãos, assinale a 
alternativa incorreta.  

A. A higienização simples das mãos é 
suficiente para a remoção dos 
microrganismos que colonizam as camadas 
superficiais da pele.  

B. A higienização antisséptica das mãos está 
indicada nos casos de precaução de contato 
recomendados para pacientes portadores de 
microrganismos multirresistentes ou nos 
casos de surtos.  

C. A fricção antisséptica das mãos com 
preparações alcoólicas reduz a carga 
microbiana, porém não remove sujidades.  

D. A antissepsia cirúrgica das mãos elimina a 
microbiota transitória e reduz a microbiota 
residente, porém não proporciona efeito 
residual na pele do profissional.  

E. Não se recomenda a higienização das mãos 
com água e sabão imediatamente antes ou 
depois de usar uma preparação alcoólica.   


