CARGO E UNIDADE: Odontólogo

(Mossoró)
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas.
INSTRUÇÕES


Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente
a sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência
entre nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome
assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da
prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 20 (vinte) questões objetivas;



É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;



Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”),
das quais apenas 1 (uma) é correta;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos
e/ou material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte
de correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a
qualquer momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma
DATA

CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL
*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESPOSTAS
1

Questões Objetivas – 10,0 pontos
1. (Adaptada METTA- 2012). Com relação ao diagnóstico da cárie dental, marque a
alternativa CORRETA:
a) A cárie é uma doença de progressão rápida, que destrói os tecidos dentários, devendo
o profissional intervir em casos de suspeita de lesão.
b) Quando da utilização de materiais restauradores adesivos, o preparo cavitário deve
limitar-se à lesão cariosa, visando uma maior conservação da estrutura dentária.
c) Uma lesão cariosa pode passar de ativa a inativa e permanecer inalterada por longos
períodos. Nesses casos, se houver cavitação, pode-se apenas acompanhar o
paciente, sem a necessidade de intervenção restauradora.
d) A radiografia mais utilizada em casos de suspeita de cárie é a periapical, pois permite
visualizar a profundidade e a extensão do processo carioso.
2. (UNC - 2012). Quando as lesões de cárie progridem e tornam-se cavitadas em dentina,
a atividade da lesão determina a variação do aspecto clínico. Sendo assim assinale a
alternativa CORRETA:
a) A lesão inativa apresenta uma dentina amolecida e com coloração escura.
b) A lesão ativa caracteriza-se por apresentar a dentina amolecida e de coloração
amarelada.
c) A lesão inativa apresenta uma dentina amolecida e com coloração amarelada.
d) A lesão ativa caracteriza-se por apresentar a dentina amolecida e com coloração
escura.

3. (FAUEL- 2012). Em relação aos pacientes com diabetes mellitus não controlada, o
dentista deve estar atento ao possível efeito hiperglicemiante que pode ocorrer após a
injeção de uma solução anestésica contendo __________.
O vasoconstritor que melhor completa o texto acima é:
a) Felipressina.
b) Epinefrina.
c) Norepinefrina.
d) Fenilefrina.

4. (IMAM - 2012). O metrodinazol é altamente eficaz sobre patógenos gram-negativos
anaeróbios. Em odontologia, é mais comumente utilizado em associação com um
antibiótico__________ para o tratamento de infecções orais agudas graves e periodontite
agressiva.
Melhor preenche a lacuna acima a seguinte opção:
a) ( ) B-Lactâmicos.
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b) ( ) Macrolídeo.
c) ( ) Lincosamídicos.
d) ( ) Aminoglicosídeos.

5. (FADESP- 2013). Um paciente precisa submeter-se à cirurgia odontológica, mas, na
anamnese, ele relata que apresenta problemas na válvula cardíaca e alergia à penicilina.
Dentre os antibióticos abaixo, aquele que pode ser usado na profilaxia da endocardite
bacteriana para pacientes alérgicos à penicilina é:
a) Benzetacil 2.400.000 ui. – 01 hora antes.
b) Ampicilina 2g V.0. – 30 minutos antes.
c) Clindamicina 600mg V.0. – 01 hora antes.
d) Benzetacil 1.200.000 ui. I.M. – 30 minutos antes.
6. (Adaptada METTA - 2012). Com relação à fluorose dental é CORRETO afirmar:
I.

A fluorose consiste em um distúrbio induzido pelo fluoreto durante a formação do
dente, que resulta em hipomineralização do esmalte, em especial da sua
subsuperfície, aumentando a porosidade ao longo das estrias de Retzius e gerando
opacidade.

II.

É causada pela ingestão excessiva de fluoreto durante o período de irrupção
dentária, ou seja, até por volta dos 16 anos.

III.

Pode ser observada por diversos tipos de comprometimentos estruturais e
estéticos, dependendo do seu grau de envolvimento.

IV.

O diagnóstico diferencial com outras patologias é possível desde que se realize
uma boa anamnese e que o profissional tenha o conhecimento das características
da fluorose. Podem ser diagnósticos diferenciais da fluorose: a opacidade difusa do
esmalte, a hipoplasia do esmalte e a amelogênese imperfeita.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e III;
b) II e IV;
c) I, III e IV;
d) I, II e III;

7. (Adaptada METTA – 2012). A sonda exploradora é um instrumento muito utilizado no
dia-a-dia do odontólogo. Ela consiste de uma ponta em gancho numa extremidade ou de
duas pontas em gancho uma em cada extremidade do instrumento, dependendo do
modelo. Em relação ao exame clínico com o uso da sonda exploradora podemos
AFIRMAR que:
a) É o método mais confiável para diagnosticar lesões em superfícies oclusais.
b) O uso da sonda exploradora não produz efeitos traumáticos no tecido dentário.
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c) É imprescindível para diagnosticar lesões incipientes em sulcos e fissuras.
d) O uso da sonda exploradora não aumenta a fidelidade do diagnóstico e ainda pode
causar iatrogenia.

8. (IMA - 2012). Assinale a opção que indica o objetivo para a confecção de bisel em
restaurações de resinas compostas:
a) Expor os prismas de esmalte transversalmente para melhorar o padrão de
condicionamento e aprimorar a estética, mascarando a interface entre dente e
restauração.
b) Realizar a extensão preventiva do dente.
c) Garantir a remoção total de tecido cariado.
d) Permitir a colocação da maior quantidade possível de resina para aumentar a
longevidade da restauração.

9. (Adaptada SIGNA PROJETOS - 2013). Em relação aos sistemas adesivos é correto
afirmar:
I.

A função da água nos sistemas adesivos autocondicionantes é ionizar os
monômeros acídicos para que se tornem aptos a desmineralizar a smear layer e a
dentina subjacente para formar a camada híbrida.

II.

O Primer do sistema adesivo de três passos é uma solução hidrofílica compatível
com o esmalte e que possui solventes em sua composição.

III.

O Adesivo é a parte hidrofílica do sistema adesivo de três passos e compatível com
a resina composta.

IV.

Os sistemas adesivos de dois passos são mais hidrofílicos e tendem a ter maior
degradação ao longo do tempo.

V.

O colapso das fibrilas de colágeno é um fenômeno irreversível e aumenta os
valores de resistência de união.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

10. (FADESP- 2012). Um paciente chega ao consultório dentário com dor aguda que
irradia para o ouvido. Na anamnese, ele informa que, há três dias, fez exodontia de um
dente. Ao exame clínico, observa-se ausência do dente 16, gengiva marginal hiperêmica,
alvéolo recoberto com coágulo desorganizado e algumas áreas com osso exposto. O
paciente apresenta higiene oral ruim, muita placa bacteriana aderida sobre os dentes, e
halitose. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica é de:
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a) Gengivite.
b) Celulite.
c) Alveolite.
d) Pericoronarite.
11. (REIS AUDITORES – 2012). Sobre fatores de risco para as doenças periodontais,
todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) Os efeitos do tabagismo sobre a função dos neutrófilos têm demonstrado prejuízo da
fagocitose e quimiotaxia dessas células quando expostas a grandes níveis da fumaça
do tabaco, além do aumento na liberação de produtos oxidativos potencialmente
destrutivos, tais como o peróxido de hidrogênio.
b) O Diabetes mellitus pode resultar no comprometimento da adesão de neutrófilos,
quimiotaxia e fagocitose, o que pode facilitar a persistência de bactérias na bolsa
periodontal e aumentar significativamente a destruição periodontal.
c) O estresse emocional pode resultar na desregulação do sistema imune, mediada
principalmente pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal.
d) A presença de margens de restaurações invadindo o espaço biológico (mais do que
0,5mm subgengival) pode levar à inflamação gengival, formação de bolsa e
reabsorção da crista óssea. Entretanto, isto não ocorre quando as margens das
restaurações se encontram dentro do sulco gengival sem invasão do espaço biológico.
12. (FUNDELTA- 2012). Durante a realização de uma odontosecção por alunos da
graduação da Clínica II, um paciente de 23 anos teve suas vias aéreas superiores
obstruídas por inalação de alguns fragmentos dentários. De maneira ágil e hábil, o
Professor percebeu o sufoco e realizou uma manobra de socorro que salvou o paciente.
Como se chama esta manobra?
a) manobra de Peterson.
b) manobra de Valsalva.
c) manobra de Osler.
d) manobra de Heimlich.
13. (INSTITUTO CIDADES – 2012 ). A terapêutica para dentes permanentes anteriores
com rizogênese incompleta e necrose é:
a) Obturação parcial do canal.
b) Obturação retrograda do canal.
c) Indução do fechamento do ápice seguida de tratamento de canal.
d) Exodontia do dente.
14. (Adaptada METTA - 2012). Paciente do sexo feminino procura o serviço de
Odontologia queixando-se de dor intensa, espontânea e localizada no elemento dentário
25. Também relatou a sensação de o dente estar crescido. Realizou-se exame clínico,
testes pulpares e perirradiculares e exame radiográfico. Os resultados aos testes térmicos
de frio e calor foram negativos. Apresentou resposta positiva ao teste de percussão
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vertical. A radiografia revelou um aumento na espessura do espaço do ligamento
periodontal apical. O diagnóstico do caso apresentado é:
a) Periodontite apical aguda;
b) Abcesso perirradicular agudo;
c) Periodontite apical crônica;
d) Pulpite irreversível.
15. (EXATUS - 2012). Uma resposta dolorosa ao teste térmico da polpa, que permanece
depois que o estimulo é removido é característica de:
a) Polpa normal.
b) Necrose pulpar.
c) Pulpite reversível.
d) Pulpite irreversível.
16. (INSTITUTO CIDADES - 2012). Assinale o aspecto que é desfavorável para a
indicação de pulpotomia.
a) Sangramento discreto ou ausente quando acessada.
b) Sangramento normal após o corte do tecido pulpar.
c) Polpa dental consistente que oferece certa resistência à ação de uma cureta.
d) Aspecto da coroa dental quase íntegra.
17. (Adaptada FUNTEF/PR - 2012). Lesão branca, comumente encontrada em cavidade
bucal e que apresenta potencial de malignização. Área de tecido morfologicamente
alterada, que pode apresentar-se como placa ou ser levemente exofítica. Ocorre
geralmente em adultos com idade entre 50 e 60 anos, de sexo masculino e normalmente
associada ao fumo.
a) Leucoplasia
b) Carcinoma de células escamosas oval.
c) Líquen plano.
d) Eritroplasia.
18. (Adaptada METTA - 2012). A respeito das patologias que acometem as glândulas
salivares é CORRETO afirmar:
I.

Mucocele é um pseudocisto que ocorre pela ruptura de um ducto de glândula
salivar devido ao trauma, com derramamento de saliva para o interior dos tecidos
moles.

II.

Rânula pode ser definida como uma mucocele que ocorre no assoalho bucal e
lábios. Apresenta-se clinicamente como uma tumefação azulada ou normocrômica,
lateral à linha média.
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III.

Sialolitíase pode ser definida como a inflamação da glândula salivar devido à
presença de estruturas classificadas no interior do ducto (sialolito). A glândula mais
acometida é a sublingual, devido ao trajeto longo e tortuoso do ducto de Warthon
associado à secreção mucoide espessa.

IV.

Sialorréia pode ser definida como o excesso de salivação, podendo estar
associada a inúmeras causas, como: gravidez, pequenas emoções, erupção
dental, menstruação, etc. Na maioria dos casos, não há necessidade de tratamento
para a sialorréia.
Estão CORRETAS as alternativas:
a) I e IV;
b) I, II e III;
c) II e III;
d) II e IV;

19. (Adaptada UNIUV- 2012). São características da Síndrome de Sjögren, exceto:
a) Doença autoimune;
b) Ocorre principalmente em mulheres de meia-idade;
c) Ocorre hipersalivação;
d) Ocorre hipofunção lacrimal;
20. (MOURA MELO- 2012) A imagem radiográfica de abscesso crônico é:
a) Radiopaca e difusa.
b) Radiopaca com contornos bem definidos.
c) Radiolúcida e difusa.
d) Radiolúcida com contornos bem definidos.
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PROCESSO SELETIVO
CARGO
E UNIDADE:Analista
Odontólogo
CARGO
E UNIDADES:
Contábil
(Mossoró)
(Natal e Grande Natal)
f
Atenção Candidato,












Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito
Oficial Preliminar do Sesc/RN.
Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
Certifique-se de estarem idênticos.
Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado
para a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da
Prova realizada.
Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a
pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as
demais etapas.
Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESPOSTAS
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do
Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato
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