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1. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.

2. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta,
não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.

3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, de conteúdo
específico, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D).

prova, estando disponível, também, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.
4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"A todo viver corresponde um sofrer."

5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente
lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
7. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha
a tocar, emitindo sons de chamada, despertador, etc, SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.
8. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independente do início da prova:

a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro
etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;

b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista)
d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

9. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a
conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal no 12.546 de 14 de dezembro de 2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o cartão-
resposta devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo
tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da
prova, estando disponível também, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CURSO/PROGRAMA

01. O cirurgião-dentista está apto a prescrever medicamentos do
grupo dos benzodiazepínicos com indicação odontológica. Para isso,
deverá preencher a seguinte notificação de receita:

(A) B

(B) A2

(C) B2

(D) especial

02. A avaliação laboratorial pré-operatória inclui a realização de um
hemograma que, ao indicar o valor das hemácias abaixo do nor-
mal, pode significar:

(A) leucocitose

(B) diabetes

(C) infecção

(D) anemia

03. A fratura caracterizada pelo trauma de alto impacto e pela pre-
sença de múltiplos fragmentos é a:

(A) galho verde

(B) cominutiva

(C) composta

(D) oblíqua

04. A celulose oxidada regenerada pode ser usada no alvéolo
dentário pós exodontia, com o objetivo de realizar:

(A) sutura

(B) hemostasia

(C) desinfecção

(D) regeneração

05. No quarto dia pós exodontia múltipla com alveoloplastia, o paci-
ente retornou com queixa de desconforto, informando que todos os
pontos haviam soltado. Ao exame, apresentava ferida aberta sem
sangramento. O quadro apresentado é de:

(A) celulite

(B) alveolite

(C) abscesso

(D) deiscência

06. Ao atender um paciente com tuberculose ativa, o cirurgião-den-
tista deverá:

(A) encaminhar o paciente para cirurgião-dentista especializado

(B) usar máscara tripla

(C) usar máscara N95

(D) não se preocupar

07. A degermação das mãos para procedimentos críticos é realiza-
da, mais comumente, com:

(A) polivinilpirrolidona a 10%

(B) sabonete líquido

(C) clorexidina a 4%

(D) álcool a 70%

08. Os retalhos mucoperiosteais mais utilizados para a exodontia
dos terceiros molares inferiores inclusos são do tipo:

(A) envelope
(B) duplo Y
(C) W
(D) L

09. Quadros graves de infecção odontogênica são uma preocupa-
ção para o cirurgião dentista, principalmente ao lidarem com pacien-
tes portadores de doenças sistêmicas, como, por exemplo:

(A) insuficiência renal
(B) lúpus eritematoso
(C) hipertensão
(D) epilepsia

10. Os drenos mais comumente utilizados nas drenagens dos abs-
cessos odontogênicos são os chamados:

(A) Veer
(B) Blake
(C) Champy
(D) Penrose

11. Um quadro clínico grave, que pode evoluir a partir de uma
infecção odontogênica do espaço infratemporal pelas veias emissá-
rias do plexo venoso pterigoideo, é a:

(A) mediastinite
(B) celulite orbitária
(C) angina de Ludwig
(D) trombose do seio cavernoso

12. O traumatismo dentoalveolar no qual o alvéolo dentário sofreu
fratura compressiva, permitindo nova posição do dente, é a:

(A) intrusão
(B) avulsão
(C) luxação
(D) extrusão

13. A avaliação clínica, em um paciente com trauma de terço médio
facial, evidenciou restrição mecânica dos movimentos oculares, o
que pode significar fratura de:

(A) nariz
(B) órbita
(C) maxila
(D) frontal

14. A equimose localizada atrás da orelha e que pode significar
fratura de base do crânio é chamada de sinal de:

(A) Battle
(B) Nikolsky
(C) Valsalva
(D) Caldwell Luc

15. A fratura que ocorre por aplicação de força horizontal na maxila,
passando através do seio maxilar e ao longo do assoalho da fossa
nasal e separando a maxila das lâminas pterigoideas e das estrutu-
ras nasal e zigomática, é a:

(A) Lannelongue
(B) Le Fort I
(C) Le Fort II
(D) Le Fort III
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16. O anti-inflamatório não esteroidal recomendado para o uso em
crianças é:

(A) diclofenaco
(B) nimesulida
(C) ibuprofeno
(D) piroxican

17. A dipirona é um analgésico amplamente empregado em odonto-
logia, sendo contraindicado em pacientes portadores de:

(A) anemia
(B) diabetes
(C) hipertensão
(D) porfiria hepática

18. O metronidazol é um antibiótico bactericida usado em odontolo-
gia, cujo mecanismo de ação se verifica:

(A) no citoplasma
(B) na parede celular
(C) na síntese do DNA
(D) na síntese de proteínas

19.  Durante um procedimento cirúrgico odontológico, um paciente de
25 anos, diabético tipo I, controlado com insulina NPH e com glicemia
capilar pré-operatória em 90 mg/dl, apresentou quadro de taquicardia,
palidez, sialorreia, dor abdominal, midríase, incoordenação motora e
perda de consciência. O quadro descrito é compatível com:

(A) hiperglicemia
(B) hipoglicemia
(C) choque hipovolêmico
(D) acidente vascular encefálico

20. Um paciente asmático apresenta uma crise durante a consulta
odontológica. O medicamento a ser administrado é:

(A) prometazina 50 mg / via oral
(B) dexametasona 4 mg / via oral
(C) carbamazepina 200 mg / via oral
(D) fenoterol 100 mcg / dose em aerosol

21. O segundo ramo da divisão posterior do nervo mandibular, que
segue medial ao músculo pterigoideo lateral, é o nervo:

(A) milo-hióideo
(B) incisivo
(C) lingual
(D) bucal

22. A anestesia do nervo maxilar por via palatina requer a injeção
de uma quantidade específica de solução anestésica, que, em milili-
tros, corresponde a:

(A) 0,9
(B) 2,5
(C) 1,8
(D) 3,6

23. A paralisia facial transitória pode ser causada pela introdução de
anestésicos locais na cápsula da glândula parótida, que pode inad-
vertidamente, ocorrer devido a um posicionamento posterior duran-
te um bloqueio do nervo:

(A) alveolar superior
(B) alveolar inferior
(C) lingual
(D) bucal

24. O uso de algumas drogas pode aumentar os níveis de anesté-
sico local livre no sangue. Uma dessas drogas é:

(A) a aspirina
(B) a fenitoína
(C) o fenobarbital
(D) a hidroclorotiazida

25. A lâmina de bisturi que tem a forma de um gancho e é útil para
procedimentos nas áreas mucogengivais em que as incisões são
feitas sobre as faces posteriores dos dentes ou na área de
tuberosidade de maxilar é a de número:

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 15

26. Para as exodontias, são usados os fórceps que apresentam
formatos diferentes para cada grupo de dentes a ser extraído. O
fórceps chamado de inferior universal é o de número:

(A) 16
(B) 17
(C) 150
(D) 151

27. Dentre os instrumentais usados em cirurgia oral, aquele que é
usado para estabilizar suavemente o tecido mole para sutura ou
dissecção é a pinça de:

(A) Allis
(B) Adson
(C) Mc Gill
(D) Desmarres

28. Os fios de sutura usados nos diversos tipos de ferida variam em
diâmetro, conforme a indicação. O tamanho mais usado para a
sutura de mucosa oral é o fio:

(A) 5-0
(B) 4-0
(C) 3-0
(D) 2-0

29. A infecção bacteriana indolente, que é incomum na região da
cabeça e pescoço e que tende a fixar-se no interior dos tecidos, em
lugar de se disseminar pelos planos e espaços fasciais, é a

(A) actinomicose
(B) mucomicose
(C) histoplasmose
(D) mononucleose

30. A dose total de radiação à qual um paciente é submetido para
tratar um carcinoma de células escamosas é fundamental para es-
tratificação do risco de complicações a longo prazo. São considera-
dos como menos relacionados aos efeitos colaterais a longo prazo
as doses totais menores que:

(A) 50 GY
(B) 80 GY
(C) 100 GY
(D) 120 GY
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31. Um dos principais ordenadores do conceito de Atenção Básica
e que corresponde à capacidade do serviço em garantir a continui-
dade da atenção, o seguimento do usuário no sistema ou a garantia
da referência a outros níveis de atenção, quando necessário, é:

(A) a abrangência
(B) a coordenação
(C) o primeiro contato
(D) a longetudinalidade

32. A Estratégia Saúde da Família, que visa à reorganização da
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, carac-
teriza-se por:

(A) realizar atendimento integral
(B) ser responsável por atender às referências
(C) ser um espaço de construção de cidadania
(D) ter caráter somativo em relação à atenção básica

33. A análise situacional da área de abrangência faz parte da rotina
de trabalho de:

(A) gestores
(B) auditores
(C) comunidade
(D) equipes de saúde da família

34. O sistema utilizado em todos os níveis de gestão, constituindo-se
importante instrumento de informação sobre a rede de serviços e os
procedimentos realizados pelas unidades de saúde, é:

(A) SIAB
(B) SCNES
(C) SAI/SUS
(D) HOSPUB

35. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravo, é conhecido por:

(A) vigilância epidemiológica
(B) saúde do trabalhador
(C) controle de saúde
(D) biossegurança

36. A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito da União,
cabe ao:

(A) Supremo Tribunal Federal
(B) Presidente da República
(C) Ministério da Saúde
(D) Senado Federal

37. As ações e serviços de saúde prestados por órgãos e ins-
tituições públicas federais, estaduais e municipais, da adminis-
tração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constituem:

(A) o Sistema Único de Saúde
(B) o Ministério da Saúde
(C) a Constituição Federal
(D) a Regulamentação da Saúde

38. O órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, é:

(A) o Conselho de Saúde
(B) a Conferência de Saúde
(C) o Conselho Nacional dos secretários de Saúde
(D) o Conselho Nacional dos secretários municipais de Saúde

39. As ações que devem integrar a prática das equipes de saúde
bucal na Atenção Básica são categorizadas em:

(A) intersetoriais e educativas
(B) educativas e de assistência
(C) de promoção de saúde e de assistência
(D) intersetoriais, educativas, de promoção de saúde e de as-
sistência

40. Dentre os princípios e diretrizes do SUS, o conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de comple-
xidade do sistema, corresponde ao princípio de:

(A) preservação de autonomia das pessoas
(B) igualdade da assistência à saúde
(C) universalidade de acesso
(D) integralidade de assistência


