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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. PROVAS: Este caderno contém a prova de conhecimentos gerais do PROVOU 2019, referente ao curso 

de Odontologia, do campus de Cascavel, 2º ano, sendo constituída de 20 questões. Cada questão tem cinco 

alternativas, das quais somente uma está correta. 

 

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 14:00 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 

com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 

dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 

seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas. 

 

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 

Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para 

preencher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer 

outro tipo de caneta. 

 

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 15:00 horas, sob pena de 

desclassificação. O término da prova é às 17:00 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 

há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas. 

 

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de 

respostas. 

 

6. Verifique agora se a impressão deste caderno está em ordem e se contém as vinte (20) questões que deve 

conter. É de responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala os problemas de impressão para 

que ele providencie a troca de prova, caso contrário, não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA. 

 

  ___________________    _______________________ 
  NOME DO FISCAL     ASSINATURA DO FISCAL 

  



PROVOU 2019 

Odontologia - Cascavel - 2º ano 
 

1.Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue os itens a seguir e assinale a 

alternativa correta.  

A. A vacinação e a administração de imunoglobulina anti-hepatite estão entre os procedimentos profiláticos que 

devem ser adotados nos casos em que membros da equipe de saúde estiverem expostos a paciente fonte de 

contaminação do vírus da hepatite C. 

B. Cirurgiões-dentistas apresentam alto risco de contrair hepatite B transmitida por secreções infecciosas presentes 

na saliva, no sangue ou no fluido gengival, devido ao fato de esse vírus permanecer infeccioso, por até seis 

meses após ter secado sobre alguma superfície. 

C. A lavagem da mão enluvada permite a remoção de quantias significativas de bactérias, impedindo a 

disseminação de infecções. 

D. Na sala-clínica do consultório odontológico, a simples desinfecção de todas as superfícies com saneantes à base 

de hipoclorito de sódio é uma medida capaz de interferir na cadeia de infecção, proporcionando um ambiente 

seguro ao atendimento odontológico. 

E.  Independentemente da etiopatogenia das doenças infecciosas, a utilização de equipamentos de proteção 

individual na prática odontológica é uma medida capaz de proporcionar um atendimento odontológico 

absolutamente seguro ao paciente. 

 

2.Uma criança estava brincando com os amiguinhos, quando sofreu uma queda, cortando o lábio superior na região 

dos incisivos centrais. Para realizarmos a sutura: 

 

I. Deve-se anestesia a criança utilizando a técnica subperióstica. 

II. A anestesia dos nervos infraorbitários bilateral deve ser realizada. 

III. Ao realizar a anestesia do nervo infraorbitário indica-se a complementação do nasopalatino, por se tratar de um 

procedimento cirúrgico. 

IV. A anestesia submucosa em diferentes pontos de punção pode ser efetiva para o procedimento. 

V. Realiza-se a anestesia infiltrativa dos nervos alveolares anteriores superior direito e esquerdo. 

 

Em relação às assertivas acima, marque a alternativa correta: 

A. Há uma alternativa correta. 

B. Há duas alternativas corretas. 

C. Há três alternativas corretas. 

D. Todas estão corretas. 

 

3.. Quanto à INFLAMAÇÃO, assinale a resposta correta:  

 

I. É uma reação complexa que ocorre no tecido conjuntivo que envolve irritação inicial, modificações vasculares 

locais, exsudação plasmática e celular, lesões necróticas e reparação. 

II. É uma reação dos vasos sanguíneos com acúmulo de líquido e leucócitos nos tecidos extravasculares. 

III. É fundamentalmente uma resposta protetora cujo objetivo final é livrar o organismo da causa inicial da lesão 

celular e das consequências dessa lesão. 

A. II e III corretas. 

B. I, II e III corretas. 

C. I, II e III incorretas. 

D. Apenas II correta. 

E. Apenas III correta. 

 

  



4.  Analise as afirmativas abaixo relacionadas com a doença cárie dentária nos pacientes portadores da síndrome de 

Down: 

 

I. A grande maioria dos estudos relata que as pessoas portadoras da síndrome de Down apresentam um menor índice 

desta doença dentária em relação aos outros grupos populacionais não portadores desta síndrome genética. 

II. Não existe diferença entre os índices de doença cárie dentária entre os portadores e os não portadores da síndrome 

de Down. 

III. Baixa incidência da doença cárie dentária é reduzida em virtude do alto índice de agenesia dentária presente nas 

pessoas portadoras da síndrome de Down. 

IV. Atraso na erupção da dentição decídua e na dentição permanente diminui o tempo de exposição dos elementos 

dentários aos ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas. 

 Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

A. Somente a afirmativa II está correta. 

B. Somente a afirmativa III está correta. 

C. Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

D. Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

E. Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

5. No âmbito da Odontologia, a alta prevalência das doenças bucais nos pacientes com necessidades especiais (PNE) 

torna imprescindível que se estabeleça o diagnóstico o mais precocemente possível e se inicie a terapêutica adequada.  

Sobre os procedimentos odontológicos é correto afirmar que:  

A.  A minoria dos PNE pode ser atendida ambulatorialmente. 

B. A grande maioria dos procedimentos cirúrgicos-odontológicos em PNE refere-se às extrações dentárias. 

C.  O atendimento odontológico pode ser realizado sem a avaliação global criteriosa das condições gerais e 

comportamentais do paciente. 

D.  No atendimento de PNE  a estética  deve ser priorizada. 

E.  Entre as dificuldades específicas do atendimento a PNE estão: Necessidades odontológicas acumuladas, Grau 

de limitação física, Grau de risco anestésico e Rompimento da rotina de tratamento odontológico. 

 

6. Com referência a maus-tratos e violência na infância e na adolescência, assinale a opção correta. 

 

A.  Classifica-se como abuso sexual qualquer contato ou interação entre uma criança e alguém em estágio 

psicossexual equiparado ou mais avançado de desenvolvimento. 

B.  Eventos estressores traumáticos ocorridos na infância constituem fatores de risco para o desenvolvimento, pois 

podem provocar prejuízos físicos, sociais, comportamentais, cognitivos e emocionais. 

C.  As categorias básicas de maus-tratos são apenas o abuso físico e o abuso sexual. 

D.  Até o presente, a literatura especializada refuta a existência de associação entre maus-tratos e alterações 

neurobiológicas. 

E. Violência contra criança ou adolescente difere de maus-tratos, porque a primeira é definida como uma série de 

ações repetitivas e intencionais, enquanto os maus-tratos se referem a atos de omissão ou negligência. 

 

7. Em relação aos anestésicos locais em odontologia, marque a resposta do anestésico mais indicado para pacientes 

diabéticos devido a menor interferência no glicogênio do sangue  

A. Prilocaina  3% com Felipressina 0,03UI/ml  

B. Mepivacaina  2% com epinefrina 1:100.000 

C. Lidocaina  2% com epinefrina 1:100.000 

D. Bupivacaina  0,5% com epinefrina 1:200.000 

E. Articaina  4% com epinefrina 1:100.000 



8. Marque a resposta incorreta: 

 

A.    A cirurgia periodontal ou endodôntica óssea, é traumática e está associada a dor pós-operatória mais intensa 

e prolongada. Para seu controle é recomendado no pré-operatório  o uso de anti-inflamatório não esteroide. 

B.  Para o tratamento de pacientes alérgicos a penicilina deve-se optar, preferencialmente, pelas cefalosporinas. 

C.  As anti-inflamatórios que inibem seletivamente a cicloxigenase-2 são a melhor opção para tratar pacientes 

com história de irritação gástrica. 

D.  O paracetamol que possui ação antipirética  e analgésica, pode ser  utilizado por gestantes.  

E.  O Ácido Acetil Salicílico (AAS) é possível de ser utilizado em gestantes durante alguns períodos da gestação.  

 

9. As retenções adicionais das caixas proximais nas cavidades de classe II para amálgama: 

 

1.    são realizadas junto aos ângulos áxio-vestibular e áxio-lingual as custas das paredes vestibular e lingual.  

2.    não precisam ser realizadas se o preparo apresentar curva reversa de HOLLENBACK e paredes vestibular e 

lingual da caixa proximal convergente para oclusal. 

3.    deve ser confeccionada em forma de canaleta na altura do ângulo áxio-pulpar. 

 

A. 1,2 são corretas 

B. 3 é correta     

C. 1,2,3 são corretas           

D. 1,3 são corretas             

E. Nenhuma das alternativas é correta  

 

10. São vantagens da brunidura pós-escultura: 

 

1.    facilita o polimento de diminui as porosidades superficiais da restauração. 

2.    aumenta a resistência de borda da restauração. 

3.    proporciona uma superfície mais lisa e homogênea, aumentando a infiltração marginal inicial. 

A. 1,2 são corretas 

B. 2 é correta 

C. 2,3 são corretas 

D. 1,3 são corretas 

E. Nenhuma das alternativas é correta 

 

11.  Considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: (5 pontos) 

 

I.  O granuloma piogênico apesar de uma lesão com comportamento benigno pode eventualmente se comportar 

de maneira agressiva havendo necessidade de remoção radical em função de seu risco de transformação maligna. 

II. O exame histopatológico é soberano no diagnóstico da lesão de células gigantes. 

III. As hiperplasias fibrosas de mucosa oral são extremamente comuns em usuários de próteses totais e quando 

presentes devem ser removidas pelo risco do trauma favorecer o aparecimento de carcinomas. 

 

A. Apenas III incorreta. 

B. I e II incorretas. 

C. I e III incorretas. 

D. I, II e III incorretas. 

E. Apenas I incorreta. 



12. “Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção Primária à Saúde, em conformidade 

com os princípios do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas Unidades Básicas de 

Saúde e nos domicílios, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população”. Esse é o 

objetivo geral do Ministério da Saúde quanto às estratégias em saúde que ele propõe a algumas décadas. A partir do 

exposto assinale a alternativa que não corresponde aos objetivos da Atenção Primária à Saúde 

A.  A Saúde da Família é entendida como uma estratégia prioritária para reorganização da Atenção Primária no 

Brasil.  

B. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como 

a porta de entrada a Unidade Básica de Saúde para toda rede de atenção à saúde, acolhendo os usuários e 

promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.  

C. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

D.  Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 

cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir do exercício do controle 

social. 

E.  A atenção primária compreende um conjunto de ações realizadas somente no âmbito das Unidades Básicas 

de Saúde, que abrange a prevenção da doença, a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a redução de danos e agravos. 

 

13. Assinalar a alternativa que contém a sequência correta dos preceitos constitucionais da construção do SUS, 

segundo seus princípios doutrinários e organizativos: 

 

1) É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. O indivíduo passa a ter direito de 

acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito 

de cidadania e dever do Governo: municipal, estadual e federal. 

2) Diferentemente do conceito de igualdade, este princípio pressupõe a existência de uma grande diversidade de 

condições de vida e de estados de saúde em nossa população, sendo que, os recursos e as ações de saúde devem ser 

direcionados com o objetivo de diminuir as desigualdades. 

3) É o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma 

comunidade e as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não 

podem ser compartimentalizadas. 

4) É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários 

níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de 

acerto. Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido reforço 

do poder municipal sobre a saúde. 

5) É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo 

de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. 

6) O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível primário de atenção, que devem estar 

qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais deverão 

ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. 

 

A. Equidade; Universalidade; Integralidade; Descentralização; Participação popular; Regionalização. 

B.  Equidade; Universalidade; Regionalização; Integralidade; Participação popular; Regionalização. 

C.  Regionalização; Equidade; Integralidade; Descentralização; Participação popular; Universalidade. 

D. Universalidade; Integralidade; Equidade; Descentralização; Participação popular; Regionalização. 

E. Universalidade; Equidade; Integralidade; Descentralização; Participação popular; Regionalização 

 

  



14. Para radiografias intrabucais, o diâmetro de um feixe circular de raios X sobre a pele do paciente não deve ser 

maior do que:  

 

A. 7 cm 

B. 9 cm 

C. 10 cm 

D. 11 cm 

E. 14 cm  

 

15. O tipo de incidência radiográfica melhor indicado para pesquisa de cárie em áreas proximais é; 

A. Clark 

B. Oclusal 

C. Panorâmica 

D. Bite-wings 

 

16. Para utilizarmos uma terminologia correta, do ponto de vista jurídico, o cirurgião dentista  que realiza vistorias 

em pacientes de convênios tratados por outros, está realizando: 

A. Uma avaliação. 

B. Uma auditoria. 

C. A e B estão corretas. 

D. Uma perícia odontológica. 

E. Nenhuma alternativa está correta. 

 

17.  Janela Imunológica é  

A. O período compreendido entre o momento da infecção e o aparecimento de anticorpos anti- HIV. 

B. A manifestação dos primeiros sinais de infecção oportunista. 

C.  O período compreendido entre o momento da infecção  e o aparecimento dos primeiros sinais da doença. 

D. O aparecimento dos primeiros sinais positivos nos testes sanguíneos. 

E. A diminuição da contagem de neutrófilos nos testes sanguíneos. 

 

18. Considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: (5 pontos) 

I. Os tumores odontogênicos compreendem uma série de neoplasias benignas e malignas, agressivas, oriundas da 

proliferação hamartomatosa dos tecidos formadores dos dentes. 

II. O cementoblastoma não requer tratamento radical, uma vez que sua taxa de recidiva é baixíssima. 

III. De acordo com a classificação da OMS (2017) é imprescindível especificar o subtipo histológico do 

ameloblastoma para fins prognósticos 

A. Apenas III incorreta; 

B. II e III incorretas; 

C. Apenas II incorreta; 

D. Apenas II correta; 

E. I, II e III incorretas. 

 

 

  



19.  Qual das seguintes assertivas sobre o potencial de ação é correta? 

A.  O início do potencial de ação ocorre devido ao rápido aumento da condutância da membrana plasmática para 

o Na+ e K+. 

B.  O pico do potencial de ação atinge o potencial de equilíbrio para o Na+. 

C. A fase de repolarização do potencial de ação é devido à diminuição da condutância ao sódio e ao aumento da 

condutância ao potássio. 

D.  O pós-potencial hiperpolarizante é devido à redução prolongada da condutância ao K+. 

E.  Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

20. Um lutador de boxe é repetidamente atingido na face por seu oponente. Embora sentisse relativamente pouca 

dor durante a luta de boxe, ele teve dor intensa, por vários dias, após a luta. Por que sua dor era mínima enquanto 

sofria suas lesões? 

 

A. A estímulo nocivo ativou o mecanismo tátil de controle da dor (mecanismo de comporta da dor). 

B. Os lutadores de boxe têm limites altos à dor. 

C. Seu treinador tinha lhe dado morfina antes da luta. 

D. O estresse ativou os sistemas de analgesia endógena. 

E.  A densidade da inervação da pele da face, por nociceptores, é baixa. 

 


