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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto  acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece  na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 

04. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar” A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere a: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando 
o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 

 
07. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação. 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados. 
b)  separar as orações adjetivas. 
c)  isolar orações intercaladas. 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE  DENTISTA PSB 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

O fórceps de número 101 exerce a mesma função do 
fórceps de número: 
a) 23. 
b) 150. 
c) 16. 
d) 210. 
 

12. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A concentração ótima de flúor na água de consumo deve 
variar entre _________ de acordo com a temperatura 
média anual da região em questão, para que os 
benefícios do flúor sejam alcançados sem risco de 
fluorose dental. Marque a alternativa que completa o 
enunciado acima: 
a) 0,4 e 2,8 ppmF. 
b) 0,2 e 0,9 ppmF. 
c) 0,7 e 1,2 ppmF. 
d) 1,2 e 3,0 ppmF 

 
 
 
 
 
 

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
A concentração de NaF recomendada para bochecho 
diário é de: 
a) 720 ppm. 
b) 910 ppm. 
c) 3600 ppm. 
d) 225 ppm. 
 

14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
O flúor é um elemento químico com ação anticariogênica, 
adicionado à água de abastecimento público, produtos 
dentais e alimentos. Com relação aos efeitos do flúor, 
NÃO podemos afirmar que:  
a) Dentre os sinais e sintomas de uma intoxicação 

crônica por flúor, encontram-se, vômito, diarréia, 
broncoespasmo, fibrilação ventricular, pupilas 
dilatadas, hemoptise, câimbras, colapso cardíaco, 
hipercalemia, hipocalcemia e comprometimento da 
função renal. 

b) A dose provavelmente tóxica (DPT) é de 5 mg de 
F/Kg.  

c) A dose certamente letal (DCL) é de 32 a 64 mg de 
F/Kg.   

d) Ao se ingerir flúor, seja pela água fluoretada (ou 
alimentos cozidos com ela), seja pela ingestão 
inadvertida de dentifrício fluoretado ou de gel de 
aplicação profissional de fluoreto, em 30-45 minutos 
90% do ingerido cai em corrente sanguínea, pois sua 
absorção ocorre principalmente no estômago.  

 
15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Durante a realização de uma odontosecção por alunos da 
graduação da Clínica de Cirurgia 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. 

 
16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Sobre os cimentos de ionômero de vidro, marque a 
alternativa incorreta: 
a) Podem ser utilizados na adequação do meio bucal e 

como restaurador temporário. 
b) Não apresentam boa resistência para segurar 

braquetes, mas apresentam resultados satisfatórios na 
cimentação de bandas ortodônticas. 

c) Uma das desvantagens dos cimentos de ionômero de 
vidro modificados por resinas é sua menor 
translucidez. 

d) A adição de muito pó origina um menor tempo de 
trabalho e de presa, aumenta a adesividade, da 
mesma forma, reduz a translucidez. 
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17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
Dos fios de sutura abaixo, é considerado absorvível 
aquele confeccionado com: 
a) Polidioxanona. 
b) Seda. 
c) Caprolactam polimerizado. 
d) Nylon. 

 
18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Na radiografia dos dentes decíduos de uma criança, 
foram observados os seguintes aspectos radiográficos: 
raízes finas, câmara pulpar pequena, canais radiculares 
atresiados e coroas em forma de bulbo. Qual o 
diagnóstico? 
a) Amelogênese Imperfeita. 
b) Dentinogênese Imperfeita. 
c) Cementogênese Imperfeita. 
d) Dentes de Turner. 

 
19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

As manchas de Koplik, que são pequenas máculas 
eritematosas com centros brancos necróticos que 
ocorrem na mucosa jugal, são sinais patognomônicos 
do(a): 
a) Rubéola. 
b) Sarampo. 
c) Candidíase. 
d) Sífilis. 

 
20. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Em condições de normalidade, a erupção dos primeiros 
dentes decíduos na cavidade bucal ocorre quando a 
criança apresenta cerca de seis meses de idade. 
Entretanto, podem ocorrer casos em que um ou mais 
dentes irrompem durante os primeiros 30 dias de vida, 
sendo estes chamados de dentes: 
a) Natais. 
b) de Turner. 
c) de Hutchinson. 
d) Neonatais. 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

São funções do ácido tartárico presente na composição 
do líquido do cimento de ionômero de vidro, EXCETO: 
a) Reduzir a viscosidade do líquido e o tornar resistente 

ao congelamento. 
b) Aumentar a força coesiva. 
c) Acelerar a reação de presa. 
d) Melhorar o tempo de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A cavidade pulpar, na sua porção radicular, pode 
apresentar, com frequência, ramificações ou fusões. Que 
designação recebe o canal que ramifica do canal principal 
e desemboca no pericemento, no 1/3 médio ou cervical 
da raiz? 
a) Recorrente. 
b) Acessório. 
c) Colateral. 
d) Lateral. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Nolla, em 1960, publicou um estudo que se tornou 
referência na avaliação da mineralização dentária. 
Utilizando uma amostra de 25 pacientes do sexo feminino 
e 25 do sexo masculino em Michigan (USA), analisou os 
dentes permanentes por meio de radiografias intra e 
extrabucais. Ao avaliar o estágio de calcificação 
individualmente para os caninos, os primeiros e segundo 
pré-molares e os segundos e terceiros molares inferiores, 
propôs uma classificação de desenvolvimento dentário 
que compreende 10 estágios. Baseado na classificação 
de Nolla, um dente que possui 1/3 da coroa formada 
encontra-se no: 
a) Estágio 03. 
b) Estágio 06. 
c) Estágio 04. 
d) Estágio 07. 

 
24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Black (1908) classificou os preparos cavitários em Classe: 
I, II,III,IV e V. Alguns autores, como Sockwell, considera 
ainda, como cavidades de classe ______, as cavidades 
de cicatrículas e fissuras incipientes, na face vestibular 
dos dentes anteriores, conforme mostra figura abaixo. 
Assinale a alternativa que completa o enunciado acima: 

 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
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25. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Quanto à concentração dos compostos halogenados, 
marque a alternativa correta:  
a) Solução de Milton – solução de hipoclorito de sódio a 

1%. 
b) Solução de Dakin – solução de hipoclorito de sódio a 

1%. 
c) Solução de Labarraque – solução de hipoclorito de 

sódio a 5%. 
d) Líquido de Dakin – solução de hipoclorito de sódio a 

1,5%. 
 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

No Brasil, a dipirona sódica é uma das drogas mais 
usadas em analgesia. Marque a opção que contém a 
dose dipirona administrada, quando se prescreve 30 
gotas de Novalgina®. (1 gota =0,05ml): 
a) 500 mg. 
b) 750 mg. 
c) 1g. 
d) 1,5g. 

 
27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

Durante a gestação está contra-indicada a administração 
de alguns anestésicos locais e antibióticos. Marque a 
alternativa que possui duas destas contra-indicações: 
a) lidocaína e amoxicilina. 
b) prilocaína e espiramicina. 
c) prilocaína e fenoximetilpenicilina. 
d) prilocaína e estreptomicina. 

 
28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Em 1973, George Gow-Gates, dentista clínico-geral 
australiano, descreveu uma nova conduta para anestesias 
dos maxilares, que havia sido utilizada por ele há mais de 
10 anos, com bastante sucesso.  Dentre os nervos 
anestesiados pela técnica de Gow-Gates, destacam-se: 
a) incisivo, nasopalatino e palatino maior. 
b) aurículo-temporal, mentoniano e incisivo. 
c) bucal, infraorbitário e mentoniano. 
d) milo-hióideo, nasopalatino e alveolar superior 

posterior. 
 
29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

Qual técnica de escovação corresponde ao desenho do 
movimento realizado? 
a) Técnica de Leonard (movimento vibratório). 
b) Técnica de Bass (movimento de rolo). 
c) Técnica de Fones (movimento circular). 
d) Técnica de Chaters (movimento horizontal). 

 
 
 
 
 
 
 

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
A legislação do SUS, atualmente, prevê o chamado Pacto 
pela Saúde e seus componentes.  São seis as prioridades 
pactuadas no chamado Pacto pela Vida, entre as quais, 
não se inclui: 
a) Saúde do Idoso; 
b) Redução da mortalidade infantil e materna; 
c) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além 

dos limites institucionais do SUS; 
d) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Segundo a American Society of Anesthesiologists – ASA, 
qual das opções abaixo corresponde ao estado físico do 
paciente “ASA II”? 
a) Paciente declarado com morte cerebral, cujos órgãos 

serão removidos para doação. 
b) Paciente com doença grave não incapacitante.  
c) Paciente com doença sistêmica grave, que é 

constante ameaça à vida com ou sem cirurgia.  
d) Paciente com doença sistêmica moderada ou fator de 

risco significante.  
 
32. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é 
correto afirmar que: 
a) Existem 3 tipos de NASF: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. 
b) O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo, três 

profissionais de nível superior de ocupações não 
coincidentes. 

c) Pretendem ampliar a abrangência e o escopo das 
ações de atenção básica. 

d) O NASF 2 deverá ser composto por, no mínimo, cinco 
profissionais de nível superior de ocupações não 
coincidentes. 

 
33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

As principais curetas usadas em Periodontia são as de 
McCall e/ou as de Gracey. São instrumentos 
preconizados para a instrumentação da face distal do 
elemento 26: 
a) curetas de Gracey 11/12. 
b) curetas de McCall 17/18. 
c) curetas de Gracey 5/6. 
d) curetas de McCall 23/24. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Não é característica do cimento de ionômero de vidro: 
a) Biocompatibilidade. 
b) Liberação de flúor. 
c) Alta resistência ao desgaste. 
d) Expansão térmica semelhante a dentina. 
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35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
É o procedimento que visa o controle de infecção a partir 
do uso de substâncias microbiocidas de uso na pele ou 
mucosas: 
a) Assepsia. 
b) Antissepsia. 
c) Descontaminação. 
d) Desinfecção. 

 
36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O uso do isolamento absoluto tem uma série de 
vantagens, EXCETO: 
a) ideal para aplicação tópica de flúor e a realização de 

polimento corono-radicular. 
b) impede a umidade e bloqueia o exsudato do sulco 

gengival. 
c) proporciona condições adequadas para os materiais 

dentários. 
d) proteção do paciente contra aspiração ou deglutição 

de substâncias indesejadas.  
 
37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O exame por imagens indicado para avaliação do disco 
articular é: 
a) Panorâmica. 
b) Tomografia Computadorizado com contraste. 
c) Hirtz. 
d) Ressonância magnética. 

 
38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Segundo a Portaria N° 104, de 25/01/11, do Ministério da 
Saúde, faz parte da Lista De Notificação Compulsória 
Imediata-LNCI- um caso suspeito ou confirmado de: 
a) Botulismo. 
b) Leptospirose. 
c) Hanseníase. 
d) Febre Tifóide. 

 
39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui um 
dos deveres fundamentais do cirurgião-dentista, 
EXCETO: 
a) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão; 

b) Exercer a profissão mantendo comportamento digno; 
c) Guardar segredo profissional; 
d) Intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos 

atos de outro profissional que esteja cometendo 
infração ética. 

 
 
 
 
 
 
 

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 
Para realização de uma restauração Classe II no 
elemento 16 é indicado o uso de isolamento absoluto. O 
grampo utilizado para tal procedimento é o: 
a) 200. 
b) 207. 
c) 209. 
d) 210. 
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