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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição
das respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e das
respostas do questionário de percepção da prova.
2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de
formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da
prova, assim distribuídas:
Número das
questões

Peso das
questões

Formação Geral/Múltipla Escolha

1 a 8

60%

Formação Geral/Discursivas

9 e 10

40%

Componente Específico/Múltipla Escolha

11 a 37

85%

Componente Específico/Discursivas

38 a 40

15%

Questionário de percepção da Prova

1 a 9

_

Partes

Peso dos
componentes
25%

75%
_

3 - Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso
contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar
o Caderno de Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.
4 - Observe as instruções expressas no Caderno de Respostas sobre a marcação das respostas às
questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por questão).
5 - Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas
quanto para escrever as respostas das questões discursivas.
6 - Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque de material com
eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao
questionário de percepção da prova.
8 - Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.
9 - Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início
do Exame.
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FORMAÇÃO GERAL
QUESTÃO 1
²6HUiGHWHUUD
tua derradeira camisa:
te veste, como nunca em vida.
²6HUiGHWHUUD
e tua melhor camisa:
te veste e ninguém cobiça.
²7HUiVGHWHUUD
completo agora o teu fato:
e pela primeira vez, sapato.
— Como és homem,
DWHUUDWHGDUiFKDSpX
fosses mulher, xale ou véu.
— Tua roupa melhor

Painel da série Retirantes, de Cândido Portinari.
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com>. Acesso em: 24 ago. 2010.

VHUiGHWHUUDHQmRGHID]HQGD
não se rasga nem se remenda.
— Tua roupa melhor

Morte e Vida Severina

HWH¿FDUiEHPFLQJLGD

(trecho)

como roupa feita à medida.
$t¿FDUis para sempre,
livre do sol e da chuva,
criando tuas saúvas.
²$JRUDWUDEDOKDUiV
só para ti, não a meias,
como antes em terra alheia.
²7UDEDOKDUiVXPDWHUUD
da qual, além de senhor,
VHUiVKRPHPGHHLWRHWUDWRU
— Trabalhando nessa terra,
tu sozinho tudo empreitas:
VHUiVVHPHQWHDGXERFROKHLWD
²7UDEDOKDUiVQXPDWHUUD
que também te abriga e te veste:
embora com o brim do Nordeste.

2

João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

Analisando o painel de Portinari apresentado e o trecho
destacado de Morte e Vida Severina, conclui-se que
A ambos revelam o trabalho dos homens na terra,
com destaque para os produtos que nela podem
ser cultivados.
B ambos mostram as possibilidades de desenvolvimento do homem que trabalha a terra, com destaque para um dos personagens.
C DPERVPRVWUDP¿JXUDWLYDPHQWHRGHVWLQRGRVXMHLWR
sucumbido pela seca, com a diferença de que a cena
GH3RUWLQDULGHVWDFDRVRIULPHQWRGRVTXH¿FDP
D o poema revela a esperança, por meio de versos
livres, assim como a cena de Portinari traz uma
perspectiva próspera de futuro, por meio do gesto.
E RSRHPDPRVWUDXPFHQiULRSUyVSHURFRPHOHPHQtos da natureza, como sol, chuva, insetos, e, por
isso, mantém uma relação de oposição com a cena
de Portinari.
ODONTOLOGIA

2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 2

QUESTÃO 3
De agosto de 2008 a janeiro de 2009, o
desmatamento na Amazônia Legal concentrou-se em
UHJL}HVHVSHFt¿FDV'RSRQWRGHYLVWDIXQGLiULRDPDLRU
parte do desmatamento (cerca de 80%) aconteceu em
iUHDV SULYDGDV RX HP GLYHUVRV HVWiJLRV GH SRVVH 2
restante do desmatamento ocorreu em assentamentos
promovidos pelo INCRA, conforme a política de Reforma
$JUiULD  XQLGDGHVGHFRQVHUYDomR  HHPWHUUDV
indígenas (7%).
Disponível em: <www.imazon.org.br>. Acesso em: 26 ago. 2010.
(com adaptações).

,QIHUHVHGRWH[WRTXHVRERSRQWRGHYLVWDIXQGLiULR
o problema do desmatamento na Amazônia Legal
HVWiFHQWUDGR
Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Disponível em:<http://etica-bioetica.zip.net>. Acesso em: 30 ago. 2010.

A charge acima representa um grupo de cidadãos
pensando e agindo de modo diferenciado, frente a
uma decisão cujo caminho exige um percurso ético.
Considerando a imagem e as ideias que ela transmite,
DYDOLHDVD¿UPDWLYDVTXHVHVHJXHP
I. A ética não se impõe imperativamente nem
XQLYHUVDOPHQWH D FDGD FLGDGmR FDGD XP WHUi
que escolher por si mesmo os seus valores e
ideias, isto é, praticar a autoética.
II. $pWLFDSROtWLFDVXS}HRVXMHLWRUHVSRQViYHO
por suas ações e pelo seu modo de agir na
sociedade.
III. A ética pode se reduzir ao político, do mesmo
modo que o político pode se reduzir à ética, em
XPSURFHVVRDVHUYLoRGRVXMHLWRUHVSRQViYHO
IV. A ética prescinde de condições históricas e
sociais, pois é no homem que se situa a decisão
ética, quando ele escolhe os seus valores e as
VXDV¿QDOLGDGHV
V. $ pWLFD VH Gi GH IRUD SDUD GHQWUR FRPR
compreensão do mundo, na perspectiva do
fortalecimento dos valores pessoais.

A nos grupos engajados na política de proteção
ambiental, pois eles não aprofundaram o debate
DFHUFDGDTXHVWmRIXQGLiULD
B QRV SRYRV LQGtJHQDV SRLV HOHV GHVPDWDUDP D iUHD
que ocupavam mais do que a comunidade dos
assentados pelo INCRA.
C QRVSRVVHLURVLUUHJXODUHVHSURSULHWiULRVUHJXODUL]DGRV
que desmataram mais, pois muitos ainda não estão
LQWHJUDGRVDRVSODQRVGHPDQHMRVXVWHQWiYHOGDWHUUD
D nas unidades de conservação, que costumam burlar
OHLVIXQGLiULDVQHODVRGHVPDWDPHQWRIRLPDLRUTXHR
realizado pelos assentados pelo INCRA.
E nos assentamentos regulamentados pelo INCRA,
nos quais o desmatamento foi maior que o realizado
SHORVGRQRVGHiUHDVSULYDGDVGD$PD]{QLD/HJDO

ÁREA LIVRE

eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP
A
B
C
D
E

I e II.
I e V.
II e IV.
III e IV.
III e V.
ODONTOLOGIA
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

Conquistar um diploma de curso superior não
garante às mulheres a equiparação salarial com os
homens, como mostra o estudo “Mulher no mercado
de trabalho: perguntas e respostas”, divulgado pelo
,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD ,%*( 
nesta segunda-feira, quando se comemora o Dia
Internacional da Mulher.

2PDSDDEDL[RUHSUHVHQWDDViUHDVSRSXODFLRQDLVVHP
DFHVVRDRVDQHDPHQWREiVLFR

Segundo o trabalho, embasado na Pesquisa Mensal
de Emprego de 2009, nos diversos grupamentos de
atividade econômica, a escolaridade de nível superior
não aproxima os rendimentos recebidos por homens
H PXOKHUHV 3HOR FRQWUiULR D GLIHUHQoD DFHQWXDVH
No caso do comércio, por exemplo, a diferença de
UHQGLPHQWRSDUDSUR¿VVLRQDLVFRPHVFRODULGDGHGHRQ]H
anos ou mais de estudo é de R$ 616,80 a mais para
os homens. Quando a comparação é feita para o nível
VXSHULRUDGLIHUHQoDpGH5SDUDHOHV
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/boachance/
mat/2010/03/08>. Acesso em: 19 out. 2010 (com adaptações).
Philippe Rekacewicz (Le Monde Diplomatique). Organização Mundial da
Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.google.com.br/mapas>.
Acesso em: 28 ago. 2010.

Considerando o tema abordado acima, analise as
D¿UPDo}HVVHJXLQWHV
I. 4XDQWRPDLRURQtYHOGHDQiOLVHGRVLQGLFDGRUHV
GH JrQHURV PDLRU VHUi D SRVVLELOLGDGH GH
LGHQWL¿FDomRGDUHDOLGDGHYLYLGDSHODVPXOKHUHV
no mundo do trabalho e da busca por uma
SROtWLFDLJXDOLWiULDFDSD]GHVXSHUDURVGHVD¿RV
das representações de gênero.

Considerando o mapa apresentado,
D¿UPDo}HVTXHVHVHJXHP

III. No Brasil, a desigualdade social das minorias
pWQLFDVGHJrQHURHGHLGDGHQmRHVWiDSHQDV
circunscrita pelas relações econômicas, mas
DEUDQJHIDWRUHVGHFDUiWHUKLVWyULFRFXOWXUDO
IV. Desde a aprovação da Constituição de 1988, tem
havido incremento dos movimentos gerados no
âmbito da sociedade para diminuir ou minimizar
a violência e o preconceito contra a mulher, a
criança, o idoso e o negro.
eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP

eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

4

as

I. A globalização é fenômeno que ocorre de
maneira desigual entre os países, e o progresso
social independe dos avanços econômicos.
II. Existe relação direta entre o crescimento
da ocupação humana e o maior acesso ao
VDQHDPHQWREiVLFR
III. Brasil, Rússia, Índia e China, países pertencentes
ao bloco dos emergentes, possuem percentual
da população com acesso ao saneamento
EiVLFRDEDL[RGDPpGLDPXQGLDO
IV. 2 PDLRU DFHVVR DR VDQHDPHQWR EiVLFR RFRUUH
em geral, em países desenvolvidos.
V. Para se analisar o índice de desenvolvimento
humano (IDH) de um país, deve-se diagnosticar
VXDV FRQGLo}HV EiVLFDV GH LQIUDHVWUXWXUD VHX
PIB per capita, a saúde e a educação.

II. Conhecer direitos e deveres, no local de trabalho
HQDYLGDFRWLGLDQDpVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWLUD
alteração dos padrões de inserção das mulheres
no mercado de trabalho.

I e II.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
I, III e IV.

analise

I e II.
I e III.
II e V.
III e IV.
IV e V.
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QUESTÃO 6
Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo e publicado em 11 de abril de 2009, com base em dados de 2008,
revela que o índice de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil varia de 10,6 a 66,2. O levantamento inclui dados
GH  HVWDGRV H GR 'LVWULWR )HGHUDO 'H DFRUGR FRP D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GD 6D~GH 206  iUHDV FRP tQGLFHV
superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes são consideradas zonas epidêmicas de homicídios.

$QiOLVHGDPRUWDOLGDGHSRUKRPLFtGLRVQR%UDVLO
Disponível em: <KWWSZZZIROKDXROFRPEUIROKDFRWLGLDQRXOWXVKWPO!
Acesso em: 22 ago. 2010.

$SDUWLUGDVLQIRUPDo}HVGRWH[WRHGRJUi¿FRDFLPDFRQFOXLVHTXH
A o número total de homicídios em 2008 no estado da Paraíba é inferior ao do estado de São Paulo.
B os estados que não divulgaram os seus dados de homicídios encontram-se na região Centro-Oeste.
C a média aritmética das taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul é superior à taxa média aproximada
do Brasil.
D a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado da Bahia, em 2008, supera a do Rio Grande do Norte em
mais de 100%.
E Roraima é o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, não se caracterizando como zona
epidêmica de homicídios.
ODONTOLOGIA
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

Para preservar a língua, é preciso o cuidado de falar
de acordo com a norma padrão. Uma dica para o bom
desempenho linguístico é seguir o modelo de escrita dos
FOiVVLFRV,VVRQmRVLJQL¿FDQHJDURSDSHOGDJUDPiWLFD
normativa; trata-se apenas de ilustrar o modelo dado
por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza
dos vícios de fala, pois oferece inúmeros recursos para
o domínio da norma padrão e consequente distância
GD QmR SDGUmR (VVH GRPtQLR p R TXH OHYDUi R VXMHLWR
D GHVHPSHQKDU FRPSHWHQWHPHQWH DV SUiWLFDV VRFLDLV
trata-se do legado mais importante da humanidade.

Isótopos radioativos estão ajudando a diagnosticar
as causas da poluição atmosférica. Podemos, com
essa tecnologia, por exemplo, analisar o ar de uma
região e determinar se um poluente vem da queima do
petróleo ou da vegetação.

PORQUE
$ OLQJXDJHP Gi DR KRPHP XPD SRVVLELOLGDGH GH FULDU
mundos, de criar realidades, de evocar realidades não
presentes. E a língua é uma forma particular dessa
faculdade [a linguagem] de criar mundos. A língua,
nesse sentido, é a concretização de uma experiência
KLVWyULFD(ODHVWiUDGLFDOPHQWHSUHVDjVRFLHGDGH
XAVIER, A. C. & CORTEZ, S. (orgs.). Conversas com Linguistas:
virtudes e controvérsias da Linguística. Rio de Janeiro:
3DUiEROD(GLWRULDOS FRPDGDSWDo}HV 

Analisando a relação proposta entre as duas asserções
acima, assinale a opção correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
VHJXQGDpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
DVHJXQGDQmRpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda é uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
E As duas asserções são proposições falsas.

ÁREA LIVRE

Outra utilização dos isótopos radioativos que
SRGH QR IXWXUR GLPLQXLU D iUHD GH GHVPDWDPHQWR
para uso da agricultura é a irradiação nos alimentos. A
técnica consiste em irradiar com isótopos radioativos
para combater os micro-organismos que causam o
apodrecimento dos vegetais e aumentar a longevidade
dos alimentos, diminuindo o desperdício. A irradiação
GH SURGXWRV DOLPHQWtFLRV Mi p XPD UHDOLGDGH SRLV
grandes indústrias que vendem frutas ou suco utilizam
essa técnica.
1D iUHD PpGLFD DV VROXo}HV QXFOHDUHV HVWmR
HP IHUUDPHQWDV GH GLDJQyVWLFR FRPR D WRPRJUD¿D
e a ressonância magnética, que conseguem apontar,
sem intervenção cirúrgica, mudanças metabólicas em
iUHDV GR FRUSR 2V H[DPHV FRQVHJXHP LQFOXVLYH
detectar tumores que ainda não causam sintomas,
possibilitando um tratamento precoce do câncer e
maior possibilidade de cura.
Correio Popular de Campinas, 22 ago. 2010, p.B9 (com adaptações).

A notícia acima
A comenta os malefícios do uso de isótopos radioativos,
relacionando-os às causas da poluição atmosférica.
B elenca possibilidades de uso de isótopos radioativos,
evidenciando, assim, benefícios do avanço
tecnológico.
C destaca os perigos da radiação para a saúde,
alertando sobre os cuidados que devem ter a
medicina e a agroindústria.
D propõe soluções nucleares como ferramentas de
diagnóstico em doenças de animais, alertando para
os malefícios que podem causar ao ser humano.
E H[SOLFD FLHQWL¿FDPHQWH DV YiULDV WpFQLFDV GH
tratamento em que se utilizam isótopos radioativos
para matar os micro-organismos que causam o
apodrecimento dos vegetais.
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QUESTÃO 9
As seguintes acepções dos termos democracia e ética foram extraídDVGR'LFLRQiULR+RXDLVVGD/tQJXD3RUWXJXHVD
democracia. POL. 1 governo do povo; governo em que o povo exerce a soberania 2 sistema político cujas ações
atendem aos interesses populares 3 governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas
públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade 4 sistema
político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos 5 governo
que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias
ética. 1 SDUWHGD¿ORVR¿DUHVSRQViYHOSHODLQYHVWLJDomRGRVSULQFtSLRVTXHPRWLYDPGLVWRUFHPGLVFLSOLQDPRXRULHQWDP
R FRPSRUWDPHQWR KXPDQR UHÀHWLQGR HVS D UHVSHLWR GD HVVrQFLD GDV QRUPDV YDORUHV SUHVFULo}HV H H[RUWDo}HV
presentes em qualquer realidade social 2 p.ext. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um
indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

&RQVLGHUDQGRDVDFHSo}HVDFLPDHODERUHXPWH[WRGLVVHUWDWLYRFRPDWpOLQKDVDFHUFDGRVHJXLQWHWHPD
Comportamento ético nas sociedades democráticas.
Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:
D FRQFHLWRGHVRFLHGDGHGHPRFUiWLFD YDORUSRQWRV
b) evidências de um comportamento não ético de um indivíduo; (valor: 3,0 pontos)
c) exemplo de um comportamento éticRGHXPIXWXURSUR¿VVLRQDOFRPSURPHWLGRFRPDFLGDGDQLD YDORUSRQWRV
RASCUNHO - QUESTÃO 9
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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QUESTÃO 10
Para a versão atual do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor desde 2001 e com encerramento previsto
para 2010, a esmagadora maioria dos municípios e estados não aprovou uma legislação que garantisse recursos para
cumprir suas metas. A seguir, apresentam-se alguns indicativos do PNE 2001.
(QWUHHPLOK}HVGHSHVVRDV¿]HUDP
parte de turmas de Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Parece muito, mas representa apenas um terço
dos mais de 29 milhões de pessoas que não chegaram
à 4ª série e seriam o público-alvo dessa faixa de
ensino. A inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e
'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR%iVLFDHGH9DORUL]DomR
GRV3UR¿VVLRQDLVGD(GXFDomR )81'(% UHSUHVHQWRX
uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não
atacou a evasão, hoje em alarmantes 43%.
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas>.
Acesso em: 31 ago. 2010 (com adaptações).

Com base nos dados do texto acima e tendo em vista que novas diretrizes darão origem ao PNE de 2011 – documento
que organiza prioridades e propõe metas a serem alcançadas nos dez anos seguintes –, redija um único texto
DUJXPHQWDWLYRHPQRPi[LPROLQKDVDFHUFDGDVHJXLQWHDVVHUWLYD
2GHVD¿RKRMHQmRpVyPDWULFXODUPDVPDQWHURVDOXQRVGD(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRVQDHVFROD
diminuindo a repetência e o abandono.
Em seu texto, contemple os seguintes aspectos:
D DDVVRFLDomRHQWUHHVFRODHWUDEDOKRQDYLGDGRVHVWXGDQWHVGD(-$ YDORUSRQWRV
b) uma proposta de ação que garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem e diminua a repetência e a evasão.
YDORUSRQWRV
RASCUNHO - QUESTÃO 10
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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COMPONENTE ESPECÍFICO
QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A manipulação de células-tronco, com o intuito de
induzir regeneração de tecidos bucais, tem despertado
o interesse de pesquisadores em odontologia. Para que
essa manipulação seja viável, é necessária a presença
dos três fatores mosWUDGRVQD¿JXUDDVHJXLU

Entre 1986 e 2003, a redução no índice CPOD aos
12 anos de idade no Brasil foi da ordem de 61,7%,
FRQIRUPH PRVWUD D ¿JXUD DEDL[R 1mR Ki GLIHUHQoDV
HVWDWLVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH DV UHJL}HV 1RUWH
Nordeste e Centro-Oeste, em 2003. Cada uma dessas
UHJL}HVDSUHVHQWDGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVHPUHODomR
às regiões Sudeste e Sul.
Índice CPOD aos 12 anos de idade em 1986 e 2003,
segundo as regiões brasileiras

SOARES, A. P. Rev Dent Press OrtodonOrtop Facial, v.12, 2007.

1D¿JXUDRIDWRU
A I representa as células-tronco que podem sofrer
diferenciação em diversos tecidos.
B I representa as células-tronco resultantes da
diferenciação de embriões.
C II representa a matriz extracelular que é formada
principalmente de glicolipídios.
D II representa a matriz extracelular do esmalte dentário.
E III representa os fatores de inibição de crescimento.

QUESTÃO 12
As ulcerações aftosas têm sua ocorrência relatada
em pacientes com imunossupressão grave, como na
6,'$ 6tQGURPH GD ,PXQRGH¿FLrQFLD $GTXLULGD  (VVD
ocorrência está associada à
A estimulação antigênica feita pelos linfócitos T, que
sintetizam e secretam imunoglobulina A.
B ação de macrófagos ativados pelo HIV, que atuam
destruindo a camada córnea do epitélio oral.
C QHXWUR¿OLD TXH DFDUUHWD SHUGD GH LQWHJULGDGH GR
extrato germinativo do epitélio oral.
D resolução de neutropenia, pois a elevação do número de
QHXWUy¿ORVJHUDDOWHUDomRQDHVWUXWXUDGRHSLWpOLRRUDO
E elevação relativa do número de células T CD8+,
devido à redução de células T CD4+ induzida pela
ação replicadora do HIV.

NARVAI, P. C. et al. Cárie dentária no Brasil: declínio, polarização, iniquidade e
exclusão social. Pan Am J Public Health  S

A redução dos valoreVGR&32'HYLGHQFLDGDQRJUi¿FR
é decorrente da
A H[SDQVmRGDÀXRUHWDomRGDViJXDVGHDEDVWHFLPHQWR
público, em especial nas regiões Sul e Sudeste.
B PHOKRULD QD GLVWULEXLomR GD UHQGD QDFLRQDO HP
especial nas regiões Norte e Nordeste.
C redução no consumo de sacarose por crianças,
devido a alterações efetuadas na merenda escolar.
D inclusão da equipe de saúde bucal na Estratégia
Saúde da Família, a partir de 1994, ampliando a
cobertura odontológica.
E DPSOLDomRGRFRQVXPRGHGHQWLIUtFLRVÀXRUHWDGRVQR
mercado brasileiro, a partir da década de 1960, com
maior impacto na região Centro-Oeste.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 16

Em relação ao prontuário odontológico, analise as
seguintes asserções.

Diferentes métodos, técnicas e instrumentos têm sido
utilizados para a obtenção de informações quantitativas
H RX  TXDOLWDWLYDV VREUH R FRQVXPR H RV KiELWRV
alimentares de indivíduos e de populações.

e REULJDWyULR FRQWHU QD IROKD GH URVWR R QRPH GR
SUR¿VVLRQDORQRPHGDSUR¿VVmRRQ~PHURGHLQVFULomR
QR&RQVHOKR5HJLRQDOGH2GRQWRORJLDHRHQGHUHoRGR
FRQVXOWyULRGRSUR¿VVLRQDO
PORQUE
A divulgação deve obedecer aos preceitos do Código de
Ética Odontológica para evitar infração.
Analisando a relação proposta entre as duas asserções
acima, assinale a opção correta.

1HVVDSHUVSHFWLYDDYDOLHDVD¿UPDWLYDVDVHJXLU
I. O objetivo do inquérito dietético qualitativo é a
obtenção de informações sobre a qualidade
da dieta ou dos alimentos consumidos, o que
SRVVLELOLWD D LGHQWL¿FDomR GH SDGU}HV H GH
KiELWRVDOLPHQWDUHVGHWpFQLFDVGLHWpWLFDVHGH
técnicas culinárias.
II. Avaliar o consumo nutricional apresenta
algumas limitações, como erros por omissão,
por suprarregistro ou sub-registro de consumo,
RVTXDLVSRGHPGL¿FXOWDUXPDDYDOLDomRSUHFLVD
do estado nutricional.
III. O método questionário de frequência de
FRQVXPRDOLPHQWDU 4)&$ FRQVLVWHHPUHJLVWUDU
as frequências de consumo dos alimentos por
meio de pesagem indireta.
IV. 2 PpWRGR GH KLVWyULD DOLPHQWDU FRQVLVWH QD
obtenção, por entrevista, de informações
quantitativas dos alimentos e de bebidas
FRQVXPLGRVQDVGXDVKRUDVSUHFHGHQWHV
V. O método pesquisa de orçamento alimentar,
FRQKHFLGDFRPRSHVTXLVDGHRUoDPHQWRIDPLOLDU
32)  WHP SRU REMHWLYR FROHWDU LQIRUPDo}HV
retrospectivas sobre os gastos familiares e
individuais com alimentação, propiciando
estimativa da quantidade e de qualidade dos
alimentos adquiridos mensalmente.

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
VHJXQGDpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
DVHJXQGDQmRpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda é uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.

QUESTÃO 15
João, com 8 anos de idade, no período intertransicional
da dentadura mista, perdeu o segundo molar decíduo
direito devido a lesão de cárie muito extensa. O exame
UDGLRJUi¿FR PRVWURX D SUHVHQoD GR JHUPH GR VHX
sucessor permanente.
Com base na situação clínica descrita, analise as
asserções a seguir.
A conduta clínica para o caso deve ser de
DFRPSDQKDPHQWR GLVSHQVDQGR D LQWHUYHQomR
ortodôntica.

(VWmRFRUUHWDVDSHQDVDVD¿UPDWLYDV

PORQUE
A região lesionada tem o espaço livre de Nance para
a acomodação dos pré-molares, mesmo ocorrendo a
mesialização do primeiro molar permanente.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
VHJXQGDpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
DVHJXQGDQmRpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda é uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.
10
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B
C
D
E

I, II e III.
I, II e V.
I, III e IV.
II, III e V.
III, IV e V.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

Paciente do sexo masculino, 10 anos de idade,
compareceu ao ambulatório da universidade com queixa
de dor e aumento de volume clinicamente detectável em
UHJLmR FRUUHVSRQGHQWH DRV GHQWHV  H $R H[DPH
FOtQLFRYHUL¿FRXVHH[WHQVDOHVmRGHFiULHQRGHQWH
e comprometimento pulpar.

Paciente do sexo masculino, 43 anos de idade,
fumante, apresenta lesão ulcerada, assintomática
GH DSUR[LPDGDPHQWH  FP GH H[WHQVmR HP ERUGD
lateral da língua, do lado esquerdo. Essa lesão mantém
constante relação de contato com a coroa do segundo
pré-molar inferior do mesmo lado, que se apresenta
com giroversão e considerável inclinação lingual.
$SyV D UHDOL]DomR GD ELySVLD LQFLVLRQDO RV DFKDGRV
PLFURVFySLFRVHVWmRUHSUHVHQWDGRVQD¿JXUDDEDL[R

NEVILLE et al. Patologia Oral & Maxilofacial. Rio de Janeiro:
(G*XDQDEDUD.RRJDQS

REGEZI, J.A., Patologia bucal. Correlações clínico patológicas.
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.

&RPEDVHQRDVSHFWRUDGLRJUi¿FRGD¿JXUDRGLDJQyVWLFRp

Com base nas informações descritas e na análise da
¿JXUDRGLDJQyVWLFRpGH

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

cisto radicular.
osteíte condensante.
granuloma periapical.
abcesso dentoalveolar.
osteomielite crônica com periostite proliferativa.

ÁREA LIVRE

úlcera aftosa.
úlcera traumática.
FDQGLGtDVHDWUy¿FD
carcinoma epidermóide.
carcinoma de células fusiformes.

QUESTÃO 19
Para o planejamento do tratamento restaurador de
dentes tratados endodonticamente, deve-se considerar
I. o protocolo utilizado na terapia endodôntica.
II. a posição anatômica do dente no arco dental.
III. as forças oclusais que incidem sobre o dente.
IV. a quantidade de estrutura dental remanescente.
eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP
A
B
C
D
E

I e II.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

Representação espacial das taxas brutas de
incidência por 100 mil homens, estimadas para
o ano de 2010, segundo a Unidade da Federação
de neoplasia maligna da cavidade oral.

Nas últimas décadas, os implantes osseointegrados
PRVWUDUDPVH XPD DOWHUQDWLYD PXLWR H¿FD] QD
reabilitação bucal de pacientes parcial ou totalmente
HGrQWXORV 2 SLODU SURWpWLFR WDPEpP FKDPDGR GH
FRPSRQHQWH SURWpWLFR LQWHUPHGLiULR PXQKmR RX
abutment é o componente conectado ao implante que
atravessa a mucosa e tem como funções a sustentação
da prótese, a dissipação e a distribuição das forças
RFOXVDLV DOpP GH IDFLOLWDU D KLJLHQL]DomR SRU SDUWH GR
paciente e direcionar a estética da futura peça protética.
Visando a esses objetivos, a prótese sobre implante
pode ser do tipo cimentada ou parafusada.
ZÉTOLA, A.; SHIBLI, J. A.; JAYME, S. J. Implantodontia clínica baseada
HPHYLGrQFLDFLHQWt¿FD. In: Anais do IX Encontro Internacional da Academia
Brasileira de Osseointegração – ABROSS 2010.

Considerando essas informações, avalie as asserções
a seguir.

,QVWLWXWR1DFLRQDOGR&kQFHU'LVSRQtYHOHPKWWSZZZLQFDJRYEU
HVWLPDWLYDHVWLPDWLYDSGI!
Acesso em: 20 ago. 2010.

Considerando as informações acima, avalie as seguintes
D¿UPDWLYDV
I. A DQiOLVH GR JUi¿FR SHUPLWH FRQFOXLU TXH D
incidência estimada do câncer de boca em
KRPHQV QmR DSUHVHQWD GLVWULEXLomR JHRJUi¿FD
KRPRJrQHDQR%UDVLO
II. A iUHD GR PDSD RQGH Ki PDLRU LQFLGrQFLD GH
indivíduos leucodermas apresenta maior incidência
HVWLPDGDSDUDRFkQFHUGHERFDHPKRPHQV
III. A área do mapa que apresenta menor incidência
HVWLPDGD SDUD R FkQFHU GH ERFD HP KRPHQV p
KLVWRULFDPHQWH XPD iUHD HP TXH D UHQGD per
capita da população é menor que a média do país.
IV. A área do mapa que apresenta menor incidência
prevista para o cânFHU GH ERFD HP KRPHQV
é considerada como detentora do modelo de
VD~GH PDLV HIHWLYR H GH PHOKRU H¿FLrQFLD QD
JHVWmRKRVSLWDODUS~EOLFD

No planejamento das próteses sobre implantes com
HVSDoR LQWHURFOXVDO UHGX]LGR PHQRU TXH  PP  D
prótese necessariamente deve ser do tipo parafusada.
PORQUE
A ausência do pilar protético diminuirá o risco de fratura
do parafuso e do implante.
Analisando a relação proposta entre as duas asserções
acima, assinale a alternativa correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
VHJXQGDpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
DVHJXQGDQmRpXPDMXVWL¿FDWLYDFRUUHWDGDSULPHLUD
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda é uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
E As duas asserções são proposições falsas.

ÁREA LIVRE

eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP
A
B
C
D
E
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

Um paciente de 24 anos de idade, procurou uma
clínica para tratamento odontológico. Após os exames
DQDPQpVLFR FOtQLFR H UDGLRJUi¿FR IRL FRQVWDWDGD D
necessidade de substituição da coroa total do dente
 GHYLGR D LQ¿OWUDomR IHQGD PDUJLQDO H DOWHUDomR
da cor. A desadaptação da restauração proporcionou
WDPEpPDF~PXORGHELR¿OPHHFiOFXORQDUHJLmRHFRPR
consequência, o contorno gengival apresentava-se com
KLSHUSODVLDLPSRUWDQWH

O isolamento do campo operatório é essencial para a
obtenção de bons resultados nos procedimentos de
Dentística, Endodontia e Prótese Fixa. Esse isolamento
do campo operatório pode ser absoluto ou relativo.
Nessa perspectiva, analise as indicações a seguir.
I. Proteger o paciente da aspiração de resíduos
das restaurações de amálgama e da deglutição
de limas durante o tratamento endodôntico.
II. Facilitar a respiração de pacientes com asma ou
FRPGL¿FXOGades das vias aéreas superiores.
III. Facilitar a inserção dos grampos e a retenção do
GLTXHGHERUUDFKDHPGHQWHVPDOSRVLFLRQDGRV
no arco.
IV. MHOKRUDU D YLVXDOL]DomR H R DFHVVR GXUDQWH
a remoção do tecido cariado, em virtude do
FRQWUDVWHGRGHQWHFRPRGLTXHGHERUUDFKD
V. MHOKRUDUDFRQGLomRGHWUDEDOKRQDLQVHUomRGR
material restaurador com o campo operatório
limpo e seco.

Considerando a exigência estética do paciente,
DVVLQDOH D DOWHUQDWLYD TXH PHOKRU FRQWHPSOD RV
procedimentos a serem executados para o caso
clínico descrito.
A A substituição imediata da coroa insatisfatória
VHULD D PHOKRU PDQHLUD GH VH UHVROYHU R SUREOHPD
SHULRGRQWDO QD UHJLmR LQÀDPDGD SULQFLSDOPHQWH VH
RPDWHULDOHVFROKLGRIRUDFHUkPLFDTXHDSUHVHQWD
lisura de superfície superior a qualquer outro material
restaurador.
B O tratamento periodontal não cirúrgico é indicado
e poderia ser executado após o procedimento de
PROGDJHP SDUD D FRURD GH¿QLWLYD SRLV HQTXDQWR
o laboratório de prótese estivesse confeccionando
D FRURD GH¿QLWLYD R FLUXUJLmR GHQWLVWD HVWDULD
realizando os procedimentos necessários para o
restabelecimento da saúde gengival do paciente.
C A indicação cirúrgica é a primeira opção nesse
caso, antes da remoção da coroa, para que sejam
observados os parâmetros de altura gengival,
situação em que a restauração antiga já poderia
permanecer como coroa provisória, reduzindo-se o
tempo de tratamento.
D Após a remoção da coroa insatisfatória, devese iniciar por raspagem sub e supra-gengival,
UH¿QDPHQWRGRSUHSDURFRQIHFomRHFLPHQWDomRGH
coroa provisória, para restabelecer a forma original
e adequada do contorno gengival. Posteriormente,
GHYHVHYHUL¿FDUDQHFHVVLGDGHGHFLUXUJLDSOiVWLFD
JHQJLYDODQWHVGDFRQIHFomRGDFRURDGH¿QLWLYD
E 'LDQWH GDV QRYDV ¿ORVR¿DV GH LQWHUYHQomR
odontológica, a preservação de estrutura dental
torna-se o ponto principal a ser observado
em tratamentos restauradores. Sendo assim,
XPD SHTXHQD LQÀDPDomR JHQJLYDO SRGHULD
ser considerada tolerável e poderia auxiliar no
mascaramento da interface cervical da restauração,
evitando-se a necessidade de extensão do preparo
no sentido subgengival.

São indicações para uso do isolamento absoluto apenas
as descritas em
A
B
C
D
E

I, II e III.
I, II e IV.
I, IV e V.
II, III e V.
III, IV e V.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Quando os implantes de superfície diminuída são
sujeitos a cargas oblíquas ou aumento de cargas, o
estresse elevado e a magnitude das deformações nos
tecidos interfaciais podem ser minimizados. Caso as
coroas sobre implante sejam esplintadas, a superfície
da área de suporte é aumentada dramaticamente. O tipo
GHSUyWHVHWDPEpPSRGHVHUPRGL¿FDGRGHXPDSUyWHVH
¿[D 3)SDUD3) SDUDXPDSUyWHVHUHPRYtYHO 35 
HXPVXSRUWHDGLFLRQDOGHWHFLGRPROHSRGHVHUJDQKR

Os efeitos nocivos das cargas oblíquas ou não
axiais para o osso são exacerbados mais adiante por
causa da anisotropia do osso. Anisotropia refere-se à
característica do osso, por meio das suas propriedades
PHFkQLFDV LQFOXLQGR D UHVLVWrQFLD ¿QDO j WUDomR
dependendo da direção na qual o osso é carregado.
O componente primário de uma força oclusal deve ser,
então, direcionado ao longo do eixo do corpo do implante,
não em ângulo ou seguindo um abutment angulado.

MISCH, C.E. Prótese sobre implantes. 2ª ed.
6mR3DXOR6DQWRV FRPDGDSWDo}HV 

Levando-se em consideração o conceito acima, para a
reabilitação oral de paciente com diagnóstico de bruxismo
VHYHUR SRUWDGRU GH SUyWHVH ¿[D PHWDORFHUkPLFD QD
região dos dentes 17 ao 27, que recebeu seis implantes
com diâmetro de 3,3 mm e altura variando entre 10 mm
HPPQDPDQGtEXODQDUHJLmRFRPSUHHQGLGDHQWUH
os forames mentuais, a solução protética adequada
para o caso seria
A SUyWHVH ¿[D PHWDORSOiVWLFD LPSODQWRVXSRUWDGD FRP
extensão simétrica ao arco oposto.
B SUyWHVH¿[DPHWDORFHUkPLFDLPSODQWRVXSRUWDGDFRP
extensão simétrica ao arco oposto.
C SUyWHVH ¿[D PHWDORFHUkPLFD LPSODQWRVXSRUWDGD
estendida até um dente além da área dos implantes.
D SUyWHVH ¿[D PHWDORSOiVWLFD LPSODQWRVXSRUWDGD FRP
extensão restrita à região dos implantes associada à
prótese removível posterior.
E SUyWHVH¿[DPHWDORFHUkPLFDLPSODQWRVXSRUWDGDFRP
extensão restrita à região dos implantes associada à
prótese removível posterior.

ÁREA LIVRE

MISCH, C. E. Prótese sobre implantes. 2ª ed.
6mR3DXOR6DQWRVS

Tendo como base o conceito acima, o posicionamento
correto de quatro implantes na região posterior superior
direita de um paciente que apresenta todas as demais
condições para receber implantes e possui oclusão
normal deverá ser perpendicular ao plano oclusal e
A sobre as cúspides vestibulares inferiores antagonistas
e perpendicular às curvas de Wilson e Spee.
B sobre as cúspides vestibulares inferiores antagonistas
e independente das curvas de Wilson e Spee.
C sobre as cúspides linguais inferiores antagonistas e
perpendicular às curvas de Wilson e Spee.
D sobre as cúspides linguais inferiores antagonistas e
independente das curvas de Wilson e Spee.
E na região de fóssula dos dentes inferiores antagonistas
e perpendicular às curvas de Wilson e Spee.

QUESTÃO 26
A solução restauradora selecionada para um molar
superior que teve seus canais radiculares tratados
endodonticamente e que sofreu grande perda
estrutural, com o comprometimento apenas da cúspide
mesiovestibular, foi realizar restauração do tipo onlay
UHVLQRVR$SyVXPDVHPDQDGDFLPHQWDomRGH¿QLWLYDGD
restauração, o paciente procurou o consultório com queixa
de dor aguda durante a mastigação no dente tratado.
Essa sensibilidade pode ter sido causada por
A IDOKDQRSURFHGLPHQWRGHFLPHQWDomRGDUHVWDXUDomR
B IDOKDQRVHODPHQWRGDHQWUDGDGRVFDQDLVDQWHVGD
cimentação.
C IDOKDQDHVFROKDGRWLSRGHUHVWDXUDomRVHOHFLRQDGD
para o caso.
D IDOKD QD SURWHomR GDV F~VSLGHV SURSRUFLRQDGD SRU
este tipo de restauração.
E IDOKD QR DMXVWH RFOXVDO TXH OHYRX D FRQWDWR RFOXVDO
prematuro entre a restauração e o dente antagonista.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

$KDUPRQLDGRVFRQWDWRVRFOXVDLVpXPIDWRUEDVWDQWH
VLJQL¿FDWLYR QD LQWHUDomR GDV SUyWHVHV WRWDLV DR VLVWHPD
estomatognático. Negligências no ajuste oclusal, como
XPFRQWDWRSUHPDWXURRXGHVOL]DQWHSRGHPUHÀHWLUQDHV
tabilidade e na retenção das próteses e, consequentemente,
QRGHVHPSHQKRGDIXQomRPDVWLJDWyULDQRFRQIRUWRHQD
preservação do rebordo residual.

Na execução de uma prótese total, o objetivo maior é
oferecer conforto ao nosso paciente, permitindo que ele
possa falar sem impedimentos, mastigar os alimentos
GH IRUPD H¿FLHQWH WHU XPD SRVLomR GH UHSRXVR H
além disso, a prótese deve estar adequadamente bem
construída do ponto de vista estético.

TAMAKI, S.T.; GOMES, M.A.de O.; TAMAKI, T. Número de contatos em oclusão
e articulação em prótese total. R.B.O., XLVIII, noSMDQIHY

Um paciente de 70 anos de idade procura uma clínica
odontológica para a confecção de uma prótese total
superior e para implantes no arco inferior. Após a
DQDPQHVH H[DPHV FOtQLFR H UDGLRJUi¿FR IRL SODQHMDGD
a instalação de dois implantes na região anterior (entre
FDQLQRV SDUDFRQIHFomRGHoverdenture implantoretida e
prótese total superior.
Considerando as informações acima, qual o padrão
oclusal a ser utilizado para a reabilitação oral desse
paciente?
A
B
C
D
E

Relação Central e Guia em Grupo.
Relação Central e Oclusão Balanceada Bilateral.
Máxima Intercuspidação Habitual e Guia Canina.
Relação Central e Oclusão Mutuamente Protegida.
Máxima Intercuspidação Habitual e Oclusão
Mutuamente Protegida.

ÁREA LIVRE

A resiliência é uma das propriedades da mucosa
que, uma vez comprimida, permite sua recuperação
após a anulação da força. Devido às características de
FRPSUHVVLELOLGDGHGD¿EURPXFRVDDLQFLGrQFLDGHFDUJDV
sobre a prótese total resulta em sua movimentação em
direção ao rebordo, a qual pode resultar no aumento da
reabsorção do rebordo residual, na falta de adaptação
interna e na perda de retenção da prótese. O ideal seria
TXH D ¿EURPXFRVD DR UHFHEHU D DomR GH XPD IRUoD
pudesse recuperar-se imediatamente para estar apta
a receber nova compressão, absorvendo a ação e não
sobrecarregando o tecido ósseo.
GENNARI FILHO, Humberto. O exame clínico em prótese total. Revista
Odontológica de AraçatubaYQS-XO'H]
(com adaptao}HV 

De acordo com o texto apresentado, a mucosa que
RIHUHFH PHOKRU SURJQyVWLFR SDUD D FRQIHFomR GH XPD
prótese total é a mucosa
A
B
C
D
E

ÀiFLGD
muito resiliente.
com resiliência média.
pouco resiliente ou dura.
VHP QHQKXPD UHVLOLrQFLD H FRP D SUHVHQoD GH
FRUGmR¿EURVR
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ODONTOLOGIA



2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Uma criança de 2 anos e 6 meses de idade apresentase no consultório com a seguinte condição bucal:
incisivos superiores com lesões de cárie extensas
na região cervical das faces vestibulares; caninos
VXSHULRUHV FRP PDQFKDV EUDQFDV RSDFDV H UXJRVDV
na região cervical; e os primeiros molares superiores
FRPPDQFKDVEUDQFDVRSDFDVUXJRVDVFDYLWDGDVQDV
superfícies oclusal e vestibular. Durante a anamnese, a
mãe relatou que a criança se queixa de dor nos incisivos
VXSHULRUHVUHDOL]DVXDSUySULDKLJLHQHEXFDOGXDVYH]HV
DRGLD DSyVRDOPRoRHjQRLWH XWLOL]DPDPDGHLUDFRP
OHLWH DFKRFRODWDGR GXUDQWH D PDGUXJDGD SHOR PHQRV
duas vezes. Além disso, consome alimentos açucarados
livremente, de acordo com sua vontade.
&RPRREMHWLYRGHUHDOL]DUXPDLQWHUYHQomRH¿FD]SDUD
o caso acima exposto, avalie os procedimentos a seguir.
I. 'HYHUi VHU LQVWLWXtGD KLJLHQH EXFDO DGHTXDGD
com treinamento e orientação, para ser
realizada pela criança e supervisionada pelos
responsáveis.
II. 'HYHUi VHU UHDOL]DGD LQWHUYHQomR QRV KiELWRV
alimentares dessa criança, com redução da
ingestão de alimentos açucarados e eliminação
da mamadeira noturna.
III. 'HYHUi VHU LQVWLWXtGD KLJLHQH EXFDO DGHTXDGD
FRPGHQWLIUtFLRFRQWHQGRDOWRFRQWH~GRGHÀ~RU
realizada pela criança e supervisionada pelos
responsáveis.
IV. Deverá ser realizado o tratamento odontológico
restaurador nos dentes que apresentam lesões
FDYLWDGDVHDSOLFDGRYHUQL]FRPÀ~RUQDVOHV}HV
GHPDQFKDEUDQFD

MELO, L. L.; ANDRADE, S. C. S. M. Lesões traumáticas dos tecidos duros do
dente e polpa. In: MELO, L. L. Traumatismo alvéolo-dentário.

$¿JXUDDFLPDDSUHVHQWDXPFDVRGHIUDWXUDFRURQiULR
radicular, envolvendo esmalte e dentina, com
exposição pulpar. Considerando esse caso, analise as
seguintes alternativas de tratamento.
I. Remoção do fragmento coronário, levantamento
GH UHWDOKR JHQJLYDO FRODJHP GR IUDJPHQWR
dentário, preservação para avaliar a necessidade
de tratamento endodôntico.
II. Remoção do fragmento coronário, levantamento
GH UHWDOKR JHQJLYDO FRODJHP GR IUDJPHQWR
dentário, remoção da polpa coronária, restauração
do acesso cirúrgico e preservação para avaliar a
necessidade de tratamento endodôntico radical.
III. Remoção do fragmento coronário, levantamento de
UHWDOKRJHQJLYDOFRODJHPGRIUDJPHQWRGHQWiULR
tratamento endodôntico radical, restauração do
DFHVVRFLU~UJLFRHDFRPSDQKDPHQWRUDGLRJUi¿FR
para detecção de reabsorções radiculares.

São recomendados apenas os procedimentos
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

IV. Remoção do fragmento coronário, levantamento de
UHWDOKRJHQJLYDOUHVWDXUDomRGLUHWDGDiUHDIUDWXUDGD
tratamento endodôntico radical, restauração do
DFHVVR FLU~UJLFR H DFRPSDQKDPHQWR UDGLRJUi¿FR
para detecção de reabsorções radiculares.

ÁREA LIVRE

O plano correto de tratamento e boa condução do caso
clínico está presente em
A
B
C
D
E
16

I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

2XVRGRVÀXRUHWRVQDVGLYHUVDVIRUPDVGHDSUHVHQWDomR
como métodos preventivos coletivos e individuais tem
contribuído para o declínio da cárie no Brasil, nos últimos
 DQRV &RQVLGHUDQGR D LPSRUWkQFLD GRV ÀXRUHWRV
na prevenção da cárie dentária, avalie as seguintes
D¿UPDo}HV

Uma criança com 3 anos de idade caiu na escada e
perdeu os 2 incisivos centrais superiores. Durante o
H[DPH FOtQLFR YHUL¿FRXVH TXH D FULDQoD DSUHVHQWDYD
dentadura decídua com os demais dentes irrompidos
e com oclusão satisfatória. A partir do caso exposto,
DQDOLVHDVD¿UPDo}HVTXHVHVHJXHP

I. $ DomR SUHYHQWLYD GR À~RU GD iJXD GH
abastecimento é devida ao aumento da
FRQFHQWUDomRGRÀXRUHWRQDVDOLYD
II. 2V GHQWLIUtFLRV ÀXRUHWDGRV PDLV H¿FD]HV VmR
aqueles que possuem, na sua formulação, o
ÀXRUHWRGHVyGLRHRFiOFLRFRPRDEUDVLYR
III. 2GHQWLIUtFLRÀXRUHWDGRpRPpWRGRPDLVUDFLRQDO
na prevenção da cárie dentária, porque, ao
PHVPR WHPSR HP TXH VH UHPRYH R ELR¿OPH
DXPHQWDVHDFRQFHQWUDomRGHÀXRUHWRQDVDOLYD
IV. $ FRQFHQWUDomR GH À~RU QDV iJXDV GH
abastecimento varia de acordo com a
temperatura média anual da região, ou seja,
QRV GLDV IULRV GLPLQXL D TXDQWLGDGH GH À~RU
enquanto, nos dias quentes, aumenta.
(VWmRGHDFRUGRFRPDXWLOL]DomRGRVÀXRUHWRVDSHQDV
DVD¿UPDo}HV
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.

ÁREA LIVRE

I. 2 DSDUHOKo mantenedor de espaço estético
funcional está indicado para prevenir a perda de
espaço e o desvio no padrão de deglutição.
II. 2 DSDUHOKR PDQWHQHGRU GH HVSDoR HVWpWLFR
funcional está indicado por necessidade estética
e para prevenir alterações fonoarticulatórias.
III. 2 DSDUHOKR PDQWHQHGRU GH HVSDoR HVWpWLFR
funcional está indicado para prevenir alterações
IRQpWLFDVHDXPHQWDUD¿EURVHJHQJLYDOQDiUHD
IV. 2 DSDUHOKR PDQWHQHGRU GH HVSDoR HVWpWLFR
funcional está indicado para prevenir a instalação
GH KiELWRV como a interposição de língua e
desvio no padrão de deglutição.
eFRUUHWRDSHQDVRTXHVHD¿UPDHP
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 33
$KHSDWLWHpXPDLQÀDPDomRGRItJDGRFDXVDGDSRUDJHQWHV
químicos, físicos ou biológicos. Os vírus estão entre os
diversos agentes biológicos envolvidos na etiologia da
KHSDWLWH 2V FLUXUJL}HVGHQWLVWDV HVWmR SHOD QDWXUH]D GH
VHX WUDEDOKR FRQVWDQWHPHQWH H[SRQGR HVVHV DJHQWHV
YLUDLVHVHQGRH[SRVWRVDHOHVLQFOXLQGRRGDKHSDWLWH%
&RPR D SUHYHQomR FRQWUD D KHSDWLWH % SRGH VHU
RWLPL]DGDHQWUHRVSUR¿VVLRQDLVGDRGRQWRORJLD"
A Pela vacinação dos cirurgiões-dentista para a
KHSDWLWH%HSHORXVRGRVHTXLSDPHQWRVGHSURWHomR
LQGLYLGXDO (3,V 
B 3HOD WULDJHP VRUROyJLFD SUpYLD SDUD KHSDWLWH GRV
pacientes que serão submetidos ao tratamento
odontológico.
C Pela vacinação em massa da população contra a
KHSDWLWH%FRPRIRUPDGHHUUDGLFDomRGDGRHQoD
D Pela administração preventiva de antibióticos
a pacientes com comportamento de risco, uma
semana antes do tratamento odontológico.
E Pelo incentivo ao uso de máscaras de proteção durante
os procedimentos odontológicos, minimizando o
risco de contaminação por inalação.
ODONTOLOGIA
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

As ações de saúde pública resultam de decisões
políticas e se materializam em medidas que aparecem
como respostas às necessidades sanitárias coletivas.
Enquanto o princípio da proteção está associado
jV HYLGrQFLDV VREUH D H¿FiFLD H j QHFHVVLGDGH GH
certas ações de alcance coletivo em saúde pública
e ambiental, o princípio da prudência ou precaução
associa-se aos danos e riscos potenciais oriundos
dessas ações.

O levantamento epidemiológico do Projeto SB Brasil
2003, do Ministério da Saúde, apresentou a associação
entre o edentulismo e o acesso a serviços odontológicos,
FRQIRUPHPRVWUDD¿JXra abaixo.
Associação entre edentulismo e frequência de
visita ao dentista em indivíduos de 35 a 44 anos,
Brasil, 2003.

KALAMATIANOS P.A., NARVAI P.C. Aspectos éticos do uso de produtos
ÀXRUDGRVQR%UDVLOXPDYLVmRGRVIRUPXODGRUHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHVD~GH
Ciência & Saúde Coletiva  S

Considerando as ideias do texto acima, analise as
asserções a seguir.
$ÀXRUHWDomRGDViJXDVDSHVDUGHFRQ¿JXUDUVHXPD
medida efetiva, segura, equânime e barata contra a
cárie dentária, deve ser objeto de questionamentos
éticos, ao infringir os princípios de proteção e prudência.
PORQUE
3URGXWRV ÀXRUDGRV HVSHFLDOPHQWH iJXDV GH
abastecimento público e dentifrícios, vêm sendo
utilizados em todo o mundo para prevenir cárie dentária
como uma típica intervenção de saúde pública,
ocasionando como efeito indesejável a ocorrência
GH ÀXRURVH GHQWiULD OHYH FRP XP TXDGUR FOtQLFR
FDUDFWHUL]DGRSHORDSDUHFLPHQWRGHPDQFKDVEUDQFDV
no esmalte dentário.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
B As duas asserções são proposições verdadeiras,

A os adultos brasileiros têm acesso à assistência
B a consulta ao dentista constitui fator de risco para
DVSHUGDVGHQWiULDVUHÀHWLQGRDSUiWLFDPXWLODGRUD

PDVDVHJXQGDQmRMXVWL¿FDDSULPHLUD
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e

C ir ao dentista mais de uma vez por ano confere
proteção contra o edentulismo.

a segunda é falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é verdadeira.

D o edentulismo não é problema de saúde bucal na
população brasileira.

E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são

18

2VGDGRVGRJUi¿FRDFLPDHYLGHQFLDPTXH

odontológica de qualidade.

VHJXQGDMXVWL¿FDDSULPHLUD

proposições falsas.

OLIVEIRA, A.G.R.C. Edentulismo. In: Antunes J.L.F., Peres M.A.
Epidemiologia da saúde bucal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

E o edentulismo é consequência do baixo acesso à
assistência odontológica.
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QUESTÃO 36
O gerenciamento dos resíduos produzidos como resultado do atendimento odontológico tem sido muito discutido,
IDFHjVH[LJrQFLDVPHUFDGROyJLFDVHOHJDLVDWXDLVTXHLPS}HPRH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDOVXVWHQWiYHO$IRUPDGHOLGDU
FRPRVUHVtGXRVGHSHQGHGRVHXJUDXGHSHULFXORVLGDGHHQHVVHDVSHFWRDSHUFHSomRGRFLUXUJLmRGHQWLVWDGH¿QLUi
R FRUUHWR PDQHMR GRV PHVPRV UHFLFODJHP GHVFDUWH RX WUDWDPHQWR  8PD SHVTXLVD VREUH D JHUDomR GH UHVtGXRV
RGRQWROyJLFRVQRPXQLFtSLRGH&D[LDVGR6XO 56 QRDQRGHDSUHVHntou a tabela abaixo em seus resultados.

Per capita

Per capita

SCHNEIDER, V. E. et al.0RGHORVGHJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVGHVHUYLoRVRGRQWROyJLFRV 5662 SRUPHLRGRtQGLFHGHJHUDomRper capita, 2002.

Os dados da pesquisa apontaram que 18,6% dos resíduos considerados pelos cirurgiões-dentistas como infectantes
eram, na realidade, comuns e sujeitos a reciclagem. E, ainda, que 6,2% dos resíduos considerados infectantes eram,
entretanto, de alta periculosidade e considerados especiais. Diante desse quadro, que medidas a prefeitura desse
município poderia propor para minimizar os custos e riscos no gerenciamento dos resíduos odontológicos no município?
A 5HGX]LURQ~PHURGHSURFHGLPHQWRVLQYDVLYRVSDUDGLPLQXLUDJHUDomRGHUHVtGXRVLQIHFWDQWHVGRVDWXDLVNJGLD
B Capacitar os cirurgiões-dentistas para a correta segregação e gerenciamento dos resíduos, minimizando custos e
riscos da coleta e tratamento inadequados.
C ,PSRU D OHL DRV FLUXUJL}HVGHQWLVWDV UHVSRQVDELOL]DQGRRV SHOD FODVVL¿FDomR H FROHWD LQDGHTXDGD GRV UHVtGXRV
gerados em seus consultórios.
D Racionalizar a cota de atendimento por cirurgião-dentista, para reduzir a geração dos resíduos odontológicos per
capita semanal dos atuais 1,206 kg.
E Realizar maiores investimentos na coleta e destinação dos resíduos odontológicos, frente à necessidade de coletar
612,648 kg de resíduos por semana.

QUESTÃO 37
“Se eu fosse dentista, eu trocaria e procuraria ser uma dentista-enfermeira. Eu queria um dentista que
IRVVHFXLGDGRUHQmRFXUDGRU (QIHUPHLUR8QLGDGH ´
FACCIN, D. et al. 3URFHVVRGHWUDEDOKRHPVD~GHEXFDOHPEXVFDGHGLIHUHQWHVROKDUHVSDUDFRPSUHHQGHUHWUDQVIRUPDUDUHDOLGDGH.
Ciência & Saúde Coletiva, VXSO S.

$QDOLVDQGRDD¿UPDWLYDDFLPDVREDSHUVSHFWLYDGRWUDEDOKRHPVD~GHEXFDODYDOLHDVDVVHUWLYDVDVHJXLU
I. UPQRYRFDPSRGHDWXDomRHPHTXLSHID]GRFLUXUJLmRGHQWLVWDXPSUR¿VVLRQDODWHQWRQmRVyDRVSUREOHPDV
bucais, como também ao contexto em que os mesmos são gerados.
II. A intervenção em saúde bucal precisa ir além da recuperação dos elementos dentários.
III. O DFROKLPHQWRRYtQFXORHDUHVSRQVDELOL]DomRVmRLPSRUWDQWHVQRFRWLGLDQRGRWUDEDOKRFRPDSRSXODomR.
IV. O LVRODPHQWR GR FLUXUJLmRGHQWLVWD QR UHODFLRQDPHQWR FRP D HTXLSH GH WUDEDOKR OLPLWD VXD FDSDFLGDGH
resolutiva frente às necessidades dos pacientes.
eFRUUHWRRTXHVHD¿UPDHP
A
B
C
D
E

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
ODONTOLOGIA
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QUESTÃO 38
Um paciente de 62 anos de idade, do sexo masculino e portador de prótese total superior apresenta uma lesão nodular
QDERUGDGDOtQJXDGHFRQVLVWrQFLD¿UPHFRORUDomRUyVHDVXSHUItFLHOLVDFRPWHPSRGHHYROXomRGHWUrVPHVHVH
crescimento lento. De acordo com esse quadro clínico, o estomatologista indicou biópsia excisional. O paciente faz uso
crônico de anticoagulantes orais e o resultado do seu RNI (5D]mR1RUPDOL]DGD,QWHUQDFLRQDO pGH
$SDUWLUGDVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVGDOHVmRHGDGHFLVmRWHUDSrXWLFDDSUHVHQWDGDHODERUHXPWH[WRFRPDWpOLQKDV
que contemple os aspectos seguintes:
D GXDVKLSyWHVHVGHGLDJQyVWLFRFOtQLFR YDORUSRQWRV
E  MXVWLILFDWLYD SDUD D QHFHVVLGDGH RX QmR GH GHVFRQWLQXDU R XVR GD PHGLFDomR SUHYLDPHQWH j ELySVLD
YDORUSRQWRV
F GHVFULomRGHGRLVSURFHGLPHQWRVTXHYLVHPFRQWURODURVDQJUDPHQWRSyVRSHUDWyULRLPHGLDWR YDORUSRQWRV
G H[HPSORGHGXDVFRQGLo}HVVLVWrPLFDVTXHMXVWLILTXHPRXVRFU{QLFRGHDQWLFRDJXODQWHVRUDLV YDORU
SRQWRV
RASCUNHO - QUESTÃO 38
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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QUESTÃO 39
8PSDFLHQWHGHDQRVGHLGDGHGRVH[RPDVFXOLQRDSUHVHQWDVHFRPTXHL[DGHGRUDUWLFXODUFRQVWDQWH$RH[DPH
FOtQLFRVmRREVHUYDGDVSHUGDGHWRGRVRVPRODUHVLQIHULRUHVHGHVJDVWHPRGHUDGRQDVIDFHVRFOXVDLVH RX LQFLVDLVGRV
demais dentes inferiores e superiores; lesões de abfração na região cervical de todos os pré-molares, com consequente
VHQVLELOLGDGHGHQWLQiULDSUHVHQoDGHJHQJLYLWHGHYLGRjGH¿FLrQFLDQRFRQWUROHGRELR¿OPH
&RPEDVHQHVVDVLQIRUPDo}HVFOtQLFDVIRUPXOHHPDWpOLQKDVXPDVHTXrQFLDGHWUDWDPHQWRSDUDRFDVR YDORUSRQWRV
RASCUNHO - QUESTÃO 39
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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QUESTÃO 40
As abordagens sócio-odontológicas são representadas por passos práticos necessários à sua implementação.
Um modelo de necessidade de tratamento dental para Condições de Risco de Vida e Condições Orais Crônicas e
3URJUHVVLYDVHVWiUHSUHVHQWDGRQD¿JXUDDVHJXLU

PINTO, V.G. Saúde Bucal Coletiva. Santos, 2008.

Com base nesse organograma, responda às questões propostas a seguir.
D 4XDODTXHVWmRFUXFLDODVHUFRQVLGHUDGDQRSDVVRTXHVHUHIHUHjPHGLomRGD³1HFHVVLGDGHGHWUDWDPHQWR
QRUPDWLYR´" YDORUSRQWRV
E 4XDLVRVWLSRVGHOHV}HVFRQWHPSODGRVSHORPRGHORSURSRVWR" YDORUSRQWRV
F 4XHHQIRTXHGHYHVHUGDGRDRWUDWDPHQWRSUHVFULWRSDUDRQtYHO³1HFHVVLGDGHUHODFLRQDGDFRPSURSHQVmR´"
YDORUSRQWRV
G 2TXHRVSODQHMDGRUHVHPVD~GHGHYHPID]HUDSyVFDOFXODUDQHFHVVLGDGHGHWUDWDPHQWRFRPDDERUGDJHP
VyFLRRGRQWROyJLFD" YDORUSRQWRV

RASCUNHO - QUESTÃO 40
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova
que você acabou de realizar. Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião nos
espaços apropriados do Caderno de Respostas.
Agradecemos sua colaboração.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 6

4XDO R JUDX GH GL¿FXOGDGH GHVWD SURYD QD SDUWH GH
Formação Geral?

$VLQIRUPDo}HVLQVWUXo}HVIRUQHFLGDVSDUDDUHVROXomR
GDVTXHVW}HVIRUDPVX¿FLHQWHVSDUDUHVROYrODV"

A
B
C
D
E

Muito fácil.
Fácil.
Médio.
Difícil.
Muito difícil.

A
B
C
D
E

QUESTÃO 2

Sim, até excessivas.
Sim, em todas elas.
Sim, na maioria delas.
Sim, somente em algumas.
1mRHPQHQKXPDGHODV

4XDO R JUDX GH GL¿FXOGDGH GHVWD SURYD QD SDUWH GH
&RPSRQHQWH(VSHFt¿FR"

QUESTÃO 7

A
B
C
D
E

9RFrVHGHSDURXFRPDOJXPDGL¿FXOGDGHDRUHVSRQGHU
à prova. Qual?

Muito fácil.
Fácil.
Médio.
Difícil.
Muito difícil.

QUESTÃO 3
Considerando a extensão da prova, em relação ao
tempo total, você considera que a prova foi
A
B
C
D
E

muito longa.
longa.
adequada.
curta.
muito curta.

'HVFRQKHFLPHQWRGRFRQWH~GR
Forma diferente de abordagem do conteúdo.
(VSDoRLQVX¿FLHQWHSDUDUHVSRQGHUjVTXHVW}HV
Falta de motivação para fazer a prova.
1mRWLYHTXDOTXHUWLSRGHGL¿FXOGDGHSDUDUHVSRQGHU
à prova.

QUESTÃO 8
Considerando apenas as questões objetivas da prova,
você percebeu que

QUESTÃO 4
Os enunciados das questões da prova na parte de
Formação Geral estavam claros e objetivos?
A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

Sim, todos.
Sim, a maioria.
Apenas cerca da metade.
Poucos.
1mRQHQKXP

A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os
aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os
aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 5

QUESTÃO 9

Os enunciados das questões da prova na parte de
&RPSRQHQWH(VSHFt¿FRHVWDYDPFODURVHREMHWLYRV"

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A
B
C
D
E

Sim, todos.
Sim, a maioria.
Apenas cerca da metade.
Poucos.
NãRQHQKXP

A
B
C
D
E

0HQRVGHXPDKRUD
(QWUHXPDHGXDVKRUDV
(QWUHGXDVHWUrVKRUDV
(QWUHWUrVHTXDWURKRUDV
4XDWURKRUDVHQmRFRQVHJXLWHUPLQDU
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