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PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – CIRURGIÃO DENTISTA

1

aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo de mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate pra fazer uma
macarronada cum galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia! Fiquei sem
sabêdondecovim, proncovô, oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)

a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:

a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e
hospitalar.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções.
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
A saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)
d)

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário
Discriminatório

e)

Voluntario

16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a) Nacionais .
b) Estrangeiros.
c)
Público.
d) Privado.
e) Todas estão erradas.
18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
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b)

c)

d)

e)

comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.

20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:
a)
b)
c)

participação da comunidade
prioridade para o atendimento hospitalar;
centralização das ações de saúde no
governo federal;
d) financiamento privado da saúde;
e) regulação do setor de saúde suplementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.
O Levantamento Epidemiológico SB
Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde em
nível nacional, finalizado em 2003, demonstrou
a importância dos agravos em saúde bucal,
reforçando a necessidade de que os serviços
de saúde estejam organizados para intervir e
controlá-los. Assim, a abordagem coletiva em
relação à cárie dentária compreendem diversas
ações, EXCETO.
a) Ações direcionadas à população sob risco
social,
oportunizando
acesso
aos
tratamentos e uso do flúor.
b) Em populações adscritas, a vigilância sobre
os sinais de atividade da doença em
ambientes coletivos permite otimizar o
planejamento da intervenção para cada
realidade encontrada.
c) Utilização de aplicação tópica de flúor com
abrangência universal em população com
exposição à água de abastecimento
fluoretada ou com teores de 0,4 ppmF e
com acesso a dentifrício fluoretado.
d) A implantação da fluoretação das águas
deve ser uma política prioritária, bem como
a garantia de monitoramento dos teores de
flúor agregados à água.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
22.
Além da atividade mineralizadora, o íon
fluoreto contribui para efeitos cariostáticos,
influenciando na ecologia da placa dental. Em
relação à importância dos fluoretos presentes
nos dentifrícios, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Os países que utilizam a fluoretação da água
como medida preventiva, como também os
que não usufruíram dessa medida, têm
mostrado acentuada redução na prevalência
de cárie dentária, sendo que o único fator
comum nesses países onde se constatou o
decréscimo da incidência de cárie foi a
introdução dos dentifrícios fluoretados.
b) O método tópico com dentifrício fluoretado
constitui uma medida simples e racional, por
ser acessível a todos os indivíduos,
independentemente do risco de cárie.
c) Para garantir a manutenção adequada de
flúor nos dentifrícios, a Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
estabeleceu uma concentração mínima de
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1.500 ppm de flúor solúvel (iônico ou
ionizável) no momento da fabricação.
d) O monofluorfosfato e o fluoreto de sódio, ou
a associação de ambos, são uma das
formas de flúor adicionados aos dentifrícios,
porém o fluoreto de sódio é considerado a
melhor forma de promover a deposição de
fluoreto de cálcio no esmalte.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
23. A lesão comumente encontrada na mucosa
dos lábios e bochecha, envolvendo glândulas
salivares menores como resultado da retenção
do ducto salivar por obstrução do ducto
excretor, denomina-se:
a) Pênfigo bolhoso.
b) Mucocele.
c) Sialometaplasia.
d) Líquen plano bolhoso.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
24.
Os
traumatismos
dentários
têm
apresentado, na clínica odontológica, um
problema de difícil prevenção, em função da
etiologia e faixa etária acometida. Entre as
lesões traumáticas, as avulsões, quando
presentes, requerem condutas corretas para o
não comprometimento e manutenção do
elemento dental. Sobre esse aspecto, marque
a conduta clínica INCORRETA.
a) Após as avulsões traumáticas, deve ser feito
o reimplante imediato com imobilização
semirrígida para uma boa cicatrização do
ligamento periodontal.
b) É contraindicado o tratamento endodôntico
do elemento avulsionado na mão.
c) O
reimplante
de
dentes
decíduos
avulsionados diante de um trauma é
contraindicado em virtude de possíveis
sequelas ao germe permanente da dentição
subsequente.
d) Após o reimplante do dente avulsionado e
com ápice fechado, deve-se aguardar, no
mínimo, seis meses para realizar a terapia
endodôntica com finalidade de evitar
reabsorção radicular inflamatória externa.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

25. A fratura marginal constitui uma das
principais falhas das restaurações de
amálgama, e tem sido relacionada a um
fenômeno conhecido como creep. Em relação a
esse
fenômeno,
escolha
a
afirmativa
CORRETA.
a) O creep é a deformação progressiva do
amálgama sob constante aplicação de força
compressiva, obtida 3 horas após a sua
trituração.
b) As ligas com alto conteúdo de cobre
apresentam um alto creep.
c) O creep tem relação com o conteúdo final de
mercúrio na mistura do amálgama depois de
triturada e às variações de manipulação.
d) O creep é uma deformação progressiva do
amálgama medido após seu completo
endurecimento ao longo do tempo.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
26. Das sentenças em relação aos
componentes das resinas compostas, assinale
a assertiva INCORRETA.
a) O componente que estabelece as ligações
cruzadas no momento da polimerização,
conferindo resistência à degradação por
solventes e diminuindo a sua viscosidade, é
a matriz orgânica.
b) As resinas compostas fotoativadas por luz
visível apresentam como fotoiniciadores o
peróxido de benzoila e o éter metil de
benzoila.
c) As partículas inorgânicas diminuem o
coeficiente de expansão térmica, a sorpção
de água e aumentam a resistência do
material.
d) As hidroquinonas são agentes incorporados
para garantir uma vida útil mais longa às
resinas compostas.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
27. As posições e os movimentos mandibulares
constituem os princípios fundamentais da
oclusão que devem ser avaliados pelo
cirurgião-dentista. Nesse contexto, assinale a
afirmativa INCORRETA.
a) A
máxima
intercuspidação
habitual
representa a posição mais fechada entre a
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maxila e mandíbula, quando os dentes estão
presentes, estando os côndilos fora da
relação cêntrica.
b) A máxima intercuspidação habitual é uma
posição mutável, que pode ser alterada por
qualquer interferência oclusal, seja em
cêntrica ou na própria habitual.
c) A relação cêntrica é considerada uma
posição clinicamente prática, reprodutível e
estável para procedimentos restauradores,
quando os côndilos forem adequadamente
conduzidos na sua posição mais superior e
posterior da cavidade glenoide, sem
interferência dentária.
d) De todas as relações da mandíbulares, a
máxima intercuspidação habitual é a mais
importante para o equilíbrio, conforto, saúde
e função do sistema estomatognático.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
28.
As lesões bucais são frequentemente
múltiplas, bilaterais, estriadas ou como placas
esbranquiçadas, ocasionalmente erodidas.
Pode se apresentar de três formas:
I- Reticular.
II- Eritematoso ou atrófico.
III- Placa. Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III.
d) Todas as alternativas.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

comprimento diminuído. O processo exibe um
padrão de herança autossômico dominante, em
que esmalte e dentina coronária são normais
clinicamente e bem-formados. Trata-se de:
a) Displasia dentinária tipo I.
b) Displasia dentinária tipo II.
c) Displasia ectodérmica.
d) Amelogênese imperfeita.
e) Dentinogênese imperfeita
31. A respeito das resinas fotopolimerizáveis,
pode-se afirmar, EXCETO:
a) Ao serem polimerizadas, contraem em
direção à superfície externa mais próxima da
fonte luminosa.
b) O grau de polimerização aumenta, conforme
aumenta a distância da superfície mais
próxima da unidade ativadora.
c) Caso a resina mais profunda em contato
com a superfície dental não seja bem
polimerizada, pode levar a falhas de
retenção.
d) É fundamental neste tipo de resina uma
técnica incremental.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
32. O potencial de desenvolvimento da cárie
dental tem que ser discutido em termos de
risco em relação a alguns fatores. Coloque (V)
para Verdadeiro e (F) para Falso para as
afirmativas abaixo:

a)
b)
c)
d)

( ) Fatores do hospedeiro que possibilitam
maior formação e retenção de placa.
( ) Fatores salivares em termos da capacidade
tampão e fluxo salivar.
( ) Fatores microbiológicos em termos da
capacidade de induzir a pH mais crítico.
( ) Dieta do paciente em termos de frequência
e/ou retenção do açúcar na cavidade bucal.
Marque a opção correta, na ordem de cima
para baixo.

30. Na presença desta anomalia dentária,
ocorre a perda da organização da dentina
radicular, levando à formação de uma raiz com

a) V; F; V; V.
b) F; V; V; F.
c) F; V; V; V.
d) V; V; V; V.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

29. Qual das alternativas abaixo representa
uma desvantagem de prótese fixa cimentada
sobre implante em relação às próteses fixas
parafusadas?
Fundição passiva.
Retenção em abutments de baixo perfil.
Selamento das microfendas no abutment
Redução
da
fadiga/fratura
dos
componentes.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
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33. Em relação aos riscos da quimioprofilaxia
em odontologia, é verdadeiro afirmar,
EXCETO:
a) Podem ocorrer manifestações alérgicas
com as penicilinas.
b) Desconforto gastrointestinal e diarréias
podem ocorre com a maioria dos
antibióticos.
c) Pseudocolite membranosa sempre ocorre
após dose única profilática de clindamicina.
d) Superinfecção pode surgir por alteração da
flora.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
34. No tratamento e preservação dos pacientes
de alto risco, utiliza-se dentre outros artifícios a
eliminação ou redução do agente infeccioso.
Isto se obtém das seguintes formas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Bochechos com cloreto de estrôncio.
Uso de antimicrobianos.
Controle dietético.
Uso de clorexicidina.
Nenhuma das respostas anteriores.

35. Nas regiões de pré-molares e molares é
formada uma concavidade – área ou região do
col. No corte histológico, essa área é recoberta
por um epitélio que apresenta muitas
características em comum com o epitélio
juncional, sendo ele o epitélio delgado:
a)
b)
c)
d)
e)

Não ceratinizado.
Estratificado.
Ceratinizado.
Paraceratinizado.
Pavimentoso.

36.
A histoplasmose é uma doença
granulomatosa que possui manifestações
bucais, sendo a gengiva um dos sítios mais
frequentemente afetados. As lesões podem ser
inicialmente nodulares ou papilares e,
posteriormente, podem tornar-se ulcerativas,
com dor e perda de tecido gengival. Essa lesão
gengival tem origem:

b)
c)
d)
e)

Fúngica.
Sistêmica.
Genética.
Viral.

37. Uma das contraindicações para a cirurgia
periodontal é a discrasia sanguínea, que pode
levar à diminuição na resistência à infecção e a
maior tendência ao sangramento. Uma
modalidade desse distúrbio consiste em:
a)
b)
c)
d)
e)

Diabetes mellitus.
Esclerose múltipla.
Epilepsia.
Linfogranulomatose.
Angina pectoris.

38. O tratamento de canais radiculares com
vitalidade pulpar (biopulpectomias) segue
alguns princípios que o diferem das
necropulpectomias. Assinale a alternativa que
apresenta, corretamente, os procedimentos das
etapas operatórias desse tipo de tratamento.
a) É contraindicada a utilização de soluções
irrigadoras de hipoclorito de sódio a 1%.
b) São
contraindicadas
substâncias
bactericidas como soluções irrigadoras.
c) São indicadas medidas de neutralização
prévia do conteúdo séptico do espaço
endodôntico. D) São indicadas soluções de
hipoclorito de sódio a 5,25% associadas ao
EDTA.
d) São indicados curativos de demora à base
de hidróxido de cálcio e p-monoclorofenol
canforado.
e) Esterilizar e fechar a área.
39. Sobre as indicações da cirurgia periapical,
considere as afirmativas a seguir.
I. Fratura radicular horizontal no terço médio
sem necrose apical.
II. Fístula com drenagem de pus por vestibular.
III. Material irrecuperável impedindo o
retratamento do canal.
IV. Problemas anatômicos que impedem o
desbridamento e a obturação.
Assinale a alternativa correta.

a) Bacteriana.
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a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) C) Somente as afirmativas III e IV são
corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são
corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são
corretas.
40 - O clareamento de dentes tratados
endodonticamente representa uma alternativa
para a resolução de problemas estéticos. Sobre
os agentes clareadores mais utilizados em
odontologia, considere as afirmativas a seguir.
O peróxido de hidrogênio é o ingrediente
ativo que promove o clareamento e que
pode ser aplicado diretamente sobre o
dente.
II.
O peróxido de carbamida é um
composto cristalino orgânico formado
por ureia e peróxido de hidrogênio usado
em diferentes concentrações.
III.
O perborato de sódio é um agente
oxidante em forma de pó, estável
quando seco, mas em contato com ácido
ou água libera oxigênio nascente.
IV.
O metaborato de sódio composto líquido
pode substituir o peróxido de hidrogênio
e deve ser utilizado isolada e
diretamente sobre o dente.
Assinale a alternativa correta.

d) 20%
e) 0%
42. Durante o período das dentições decídua,
mista e permanente imatura, a gengiva da
criança exibe erupção passiva incompleta, e
nessas fases, o epitélio juncional torna-se
longo sobre a superfície do esmalte, o que
resulta em uma parede gengival:
a)
b)
c)
d)
e)

Mais fibrótica.
Menos brilhante.
Menos pigmentada.
Mais flácida.
Mais larga.

I.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são
corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são
corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são
corretas.
41. Uma criança de 5 anos e meio de idade
apresenta 6mm de espaço na dentadura
decídua mandibular, sem a presença de
apinhamento. A probabilidade desta criança ter
apinhamento da dentadura permanente é de:
a) 100%
b) 70%
c) 50%

43. Uma criança que utilize um medicamento
imunossupressor, após o transplante de órgão,
provavelmente terá como característica clínica:
a)
b)
c)
d)
e)

Sangramento à sondagem.
Perda óssea alveolar.
Hiperplasia gengival.
Presença de cálculo.
Necrose gengival.

44. Um dos grandes problemas enfrentado nas
moldagens é a estabilidade dimensional do
molde. O material abaixo que apresenta pouca
ou nenhuma perda dimensional e, por isso,
deve ser escolhido para uma moldagem de
precisão é o (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Silicona de adição.
Hidrocoloide reversível.
Silicona por condensação.
Hidrocoloide irreversível.
Nenhuma das alternativas.

45. Sobre as funções de uma Prótese Fixa,
marque a opção INCORRETA.
a) Satisfazer a estética.
b) Proteção dos dentes que servem de
pilares.
c) Estabilizar a oclusão.
d) Deve ter fácil higienização.
e) Deve ter inúmeras superfícies retentivas.
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46. O elemento suspenso que substitui o
elemento dentário ausente, que pode ser
metálico ou metaloplástico, denomina-se:
a) Pôntico;
b) Conector;
c) Retentor;
d) Pilar.
e) Nenhuma das alternativas.
47. No âmbito do SUS, a participação, na
perspectiva do controle social, possibilita à
população.
a) Contrapor-se
às
ações
de
saúde
promovidas pela Administração Pública.
b) Agir sem a ajuda de equipes médicas e de
apoio às ações em saúde.
c) Interferir na gestão da saúde, colocando as
ações do Estado na direção dos interesses
da coletividade.
d) Definir que o que é público deve estar sob
o controle dos governantes, apenas.
e) Não interferir no controle social, que deve
ser traduzido apenas em mecanismos
formais.
48. Durante anestesia local em odontologia, a
fratura da agulha, durante sua aplicação, é um
risco, caso recomendações não sejam
seguidas. Acerca desse assunto, assinale a
alternativa que apresenta alguma dessas
recomendações.
a) Forçar a agulha na presença de resistência
em seu trajeto.
b) Se múltiplas injeções anestésicas forem
necessárias, trocar a agulha após, no
mínimo, 10 inserções.
c) A agulha pode ser usada em mais de um
paciente.
d) A direção da agulha não deve ser alterada
enquanto estiver no interior do tecido.
e) Sempre inserir todo o comprimento da
agulha no tecido.

a)
b)
c)
d)
e)

Universalidade.
Descentralização.
Hierarquização.
Integralidade.
Regionalização.

50. A Constituição Federal de 1988 foi um
marco na redefinição das prioridades da
política do Estado na área da Saúde Pública
com a criação do SUS.
A esse respeito assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
(
) O texto constitucional demonstra
claramente que a concepção do SUS estava
baseada num modelo de saúde voltado para as
necessidades da população, procurando
resgatar o compromisso do Estado para com o
bem‐estar social.
( ) O texto constitucional permite que as
instituições privadas participem de forma
complementar do Sistema Único de Saúde,
tendo preferência absoluta as entidades
filantrópicas.
( ) O texto constitucional estabelece que a
saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo
dever do Estado garantir sua promoção,
proteção e recuperação. As afirmativas são,
respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

F, V e F.
V, V e F.
F, F e V.
F, V e V.
V, F e V.
RASCUNHO

49 A transferência de recursos pelo Fundo
Nacional de Saúde para os Municípios, os
Estados e o Distrito Federal, de forma regular e
automática, corresponde à execução do
princípio da:
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