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1. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, 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).

4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico:

"A fé é como o amor: não pode ser obtida pela força." 

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. 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.

8. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais, permanecendo sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da
prova.

9. A simples posse ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, mesmo que desligado, no local da prova, corredor ou
banheiros, implicará a exclusão do candidato no certame.

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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01. Na leucometria diferencial, quando aumentados, são indicativos
de infecções bacterianas os:

(A) linfócitos

(B) eosinófilos

(C) basófilos

(D) neutrófilos

02. Em um coagulograma, os testes em que são avaliados os
fatores da via intrínseca e extrínseca são, respectivamente:

(A) tempo de protrombina e tempo de tromboplastia parcial

(B) tempo de tromboplastia parcial e tempo de protrombina

(C) tempo de sangramento e tempo de tromboplastia parcial

(D) tempo de tromboplastia parcial e tempo de sangramento

03. No tratamento de pacientes asmáticos, por estarem frequente-
mente associados a precipitações de ataques de asma, deve-
se evitar o uso de:

(A) anti-inflamatórios não estereoidais

(B) benzodiazepínicos

(C) catecolaminas simpaticominéticas

(D) quinolonas

04. A incisão planejada para evitar a gengiva inserida marginal,
utilizada quando se trabalha no ápice da raiz dentária é a:

(A) em Y

(B) semilunar

(C) em L

(D) quadrangular

05. O tipo de sutura que mantem as duas papilas em posição e faz
um cruzamento sobre o alvéolo que ajuda a manter o coágulo
é chamado de:

(A) em colchoeiro horizontal

(B) em colchoeiro vertical

(C) em oito

(D) em barra grega

06. Na adaptação do fórceps ao dente, para que haja maior eficá-
cia na dilatação das paredes do alvéolo e menor probabilida-
de de fratura radicular, o fulcro da força deve ser deslocado
na direção:

(A) vestíbulo lingual

(B) apical

(C) inciso vestibular

(D) oclusal

07. Com relação à profundidade, quando a porção mais superior
do terceiro molar inferior está entre o plano oclusal e a linha
cervical do segundo molar, ele está em posição ou classe:

(A) I

(B) II

(C) A

(D) B

08. Pacientes com alto risco para endocardite infecciosa devem
evitar:

(A) bloqueio anestésico do nervo alveolar inferior
(B) tomadas de radiografias intrabucais
(C) colocação ou ajuste de aparelhos protéticos ou

ortodônticos
(D) a utilização de piercings bucais

09. Na remoção de um molar inferior, o sentido da incisão posterior no
ramo ascendente mandibular acompanha a angulação divergen-
te do ramo. Incisões mal executadas, geralmente fora de apoio
ósseo, levam a injúrias aos tecidos moles e riscos ao nervo:

(A) mandibular
(B) bucal
(C) lingual
(D) goniano

10. Na cirurgia para a remoção de dente ou raiz deslocada para
o interior do seio maxilar, o acesso usual é o:

(A) em L
(B) de Caldwell-Luc
(C) em Y
(D) de Donati

11. Como um fato que geralmente indica menor dificuldade na
remoção de um terceiro molar pode-se citar:

(A) raízes fusionadas
(B) maior densidade do osso circunjacente
(C) saco folicular reduzido ou inexistente
(D) contato direto com o segundo molar adjacente

12. Pacientes em uso do anticoagulante varfarina podem usar,
sem risco, o antibiótico:

(A) azitromicina
(B) metronidazol
(C) amoxicilina
(D) ciprofloxacina

13. Para remover um resto radicular intraósseo quando o osso da
crista vestibular precisa ser mantido, é preferível utilizar a técnica:

(A) da roda e eixo
(B) de cunha ou calçadeira pela palatina
(C) de alavanca de primeira classe
(D) da janela aberta

14. É um sintoma da fratura de arco zigomático:

(A) oftalmoplegia
(B) trismo
(C) enoftalmia
(D) desoclusão

15. A azitromicina possui espectro de ação similar ao das penicili-
nas e ainda ação contra:

(A) cocos Gram-negativos
(B) cocos Gram-positivos
(C) bacilos anaeróbios Gram-negativos
(D) bactérias produtoras de betalactamases
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16. Uma celulite facial tem como característica:

(A) dor difusa e bordas difusas
(B) centro brilhante e amolecido
(C) progressão decrescente
(D) pus presente

17. O espaço fascial, que quando comprometido por infecção tem
como características causar dificuldade de deglutir, desvio de
via aérea, progressão cervical rápida, além de possível trom-
bose de veia jugular interna, erosão de artéria carótida inter-
na ou de seus ramos e interferência nos nervos craniados IX,
X e XII, é o:

(A) piterigomandibular
(B) submandibular
(C) laterofaríngeo
(D) sublingual

18. Em um trauma de face que ocorra lesão do complexo naso
órbito etmoidal, resultando no deslocamento dos ligamentos
cantais mediais, é esperado:

(A) distopia
(B) diplopia binocular
(C) oftalmoplegia
(D) telecanto traumático

19. Quanto à ação do agente etiológico, uma fratura é considera-
da indireta ou por contragolpe quando:

(A) os tecidos vizinhos continuam intactos
(B) a fratura ocorre um pouco distante do trauma
(C) os fragmentos ósseos não sofrem cavalgamento com força

muscular
(D) interessa somente uma porção do osso

20. O efeito colateral mais comum no uso de benzodiazepínicos é a:

(A) diminuição do fluxo salivar
(B) sonolência
(C) excitação, agitação e irritabilidade
(D) visão dupla

21. O sinal vital que menos varia com a infecção é a:

(A) pressão sanguínea
(B) taxa de pulso
(C) taxa respiratória
(D) temperatura axilar

22. No pós-operatório de um retalho muco periosteal, a principal
causa de deiscência ou separação das margens da ferida é:

(A) realização de sutura simples, quando a indicada seria em
colchoeiro

(B) higiene deficiente por parte do paciente
(C) a ausência de adequado osso de sustentação
(D) cirurgia muito traumática

23. O nível sanguíneo de lidocaína em microgramas por mililitro,
capaz de causar depressão respiratória, apneia, vasodilata-
ção periférica severa e parada cardíaca é:

(A) abaixo de 4,0
(B) de 4,5 a 7,0
(C) de 7,0 a 9,5
(D) acima de 10.0

24. A droga que deve ser usada na eventualidade de uma crise
alérgica grave e que deve fazer parte do arsenal de emer-
gência à disposição do cirurgião-dentista é:

(A) dipirona
(B) adrenalina
(C) diazepan
(D) ibuprofeno

25. O medicamento que necessita de receita de controle especial
para a sua comercialização é:

(A) captopril
(B) cetorolaco
(C) tramadol
(D) piroxicam

26. A interação medicamentosa que ocorre quando fármacos ad-
ministrados em conjunto produzem uma resposta exagerada,
maior que a conseguida com o uso isolado dos mesmos medi-
camentos, em máxima dose efetiva, é:

(A) sinergismo
(B) somação
(C) antagonismo
(D) idiossincrasia

27. A técnica anestésica conhecida como Vazirani-Akinosi é des-
crita como:

(A) bloqueio do nervo maxilar de boca fechada
(B) infiltração subperiosteal
(C) infiltração intramuscular
(D) bloqueio do nervo mandibular de boca fechada

28. Um paciente saudável, de 60kg, precisa receber anestesia
local para exodontia do 36. Considerando que o anestésico
usado será lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, a quan-
tidade máxima de tubetes que poderá ser utilizada é de:

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

29. Nos pacientes vítimas de fratura do assoalho orbitário, um dos
sintomas a ser investigado é a incapacidade de rotacionar o
olho do lado afetado. Tal sintoma é causado por:

(A) dor local
(B) ruptura muscular
(C) edema local
(D) encarceramento muscular

30. Diante de uma laceração no lábio, que envolva pele e mucosa,
a sutura do plano superficial deverá ser iniciada na:

(A) junção mucocutânea
(B) metade da ferida
(C) mucosa
(D) pele perioral

31. A ferida causada pela fricção entre um objeto e a superfície do
tecido mole é:

(A) contusão
(B) abrasão
(C) laceração
(D) incisão
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32. Existem três pilares bilateralmente, formando o suporte primá-
rio vertical da face. Esses pilares são:

(A) nasomaxilar, zigomático e pterigomaxilar
(B) frontal, zigomático e mandibular
(C) nasomaxilar, zigomático e mandibular
(D) frontal, maxilar e mandibular

33. Em caso de ferida facial por mordedura de animais, está indi-
cado o uso do seguinte esquema antibiótico, por cinco dias:

(A) doxiciclina 20 a 40 mg/kg/dia
(B) sulfametoxazol com trimetoprima 10 a 30 mg/kg/dia
(C) amoxicilina com clavulanato 20 a 40 mg/kg/dia
(D) clindamicina 10 a 20 mg/kg/dia

34. Em pacientes não vacinados para o tétano, são consideradas
feridas com grande risco, para as quais deve ser seguido o
protocolo rígido de profilaxia as:

(A) contusões
(B) abrasões
(C) fraturas expostas
(D) fraturas fechadas

35. São equipamentos de proteção individual (EPI) que devem
ser usados por todos os membros da equipe, inclusive pelo
paciente:

(A) campo estéril
(B) propés
(C) luvas
(D) óculos de proteção

36. Uma infecção odontogênica grave pode disseminar por via
ascendente, causando:

(A) mediastinite
(B) celulite
(C) abscesso cerebral
(D) angina de Ludwig

37. Diante de uma infecção odontogênica, alguns sintomas podem
indicar necessidade de avaliação especializada. Um desses
sintomas é:

(A) trismo acentuado

(B) presença de pus

(C) dor intensa

(D) mobilidade dentária

38. São considerados sinais de fratura zigomático-orbitária:

(A) diplopia e desoclusão
(B) edema, enoftalmia e distopia
(C) distopia, enoftalmia e diplopia
(D) edema e hematoma

39. Um canino superior, caso esteja envolvido em uma infecção
odontogênica, poderá acometer o espaço:

(A) bucal

(B) infraorbitário

(C) infratemporal

(D) submassetérico

40. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípi-
os doutrinários:

(A) universalidade, equidade e integralidade

(B) descentralização, regionalização e hierarquização

(C) universalidade, equidade e participação social

(D) descentralização, integralidade e equidade


